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{ur idare C\i: Ankara c. \'akıt i'urdo 

l~ relefon. İdare (24370). Yazı (2Ul3) 
reıg. utruıbul Vakit-Posta kutusu: •6 

~--------_J 

Almanyanın Moskova 
büyük elçisi 

237 Alman, 17 Romen, 13 macar, 5 Slovaktan 
. mürekkep kafile ile Ankaraya geliyor 
in •ı• Kars, ı~ (A.A.) - Sovyet Rusya 
'ıD"ı IZ-SOVyet He hali ~arptc bulunan devıeuer bil. 

a ~ yUk elçilıkler heyetleri ve bu memle. n 1 • ketler tebaalarından 272 kl§illk bir • aşması bır kafile evvelki gün saat birde Kızılcak 
ıt 'f hudut lstl!syonundan Türkiye toprak-

1 ak deg<.J ·ı ı mı· larma geçmişlerdir. 
Başlarında Almanyanın Moskova 

b. }'azan : ASIM u ~ bUyUk elçisi Chulenbourg'un bulundu. 
•qLle ğu bu kafile de 237 Alman, 17 Romen, ?t IJ I' Alman,'U.Smn knr 1 1ngil- 13 Macar ve 5 Slovaktan mürekkep 

b t\'ltııt So.~)·etıcr Birliğinin harp bulunmaktadır. 
. 111~li fllUddetlncc kU\' etle ini Heyet Kızılcak istasyonunda harı.. 
~~<iıı/'tıc \e ltırdımlaı-.ı.ıa esası ciye vckAleti mümessili ve Kars em-

faıı keJ"aptl'ıdıı.rı anJa,.mada it~ niyet direktörü tarafmdan karşılan. 
,, ı nıesinln kullanılmamıs ol- m~ ,.e istasyonda kısa bir tevakkut
~3'lııı]1,.J tnrnfta dikkat , ·e ı:I:.ka tan sonra birbirini takiben hareket 
d~ll hj 1

• Baz; İnclliz gazeteleri: eden trenlerle Kara'a gelmişlerdir. 
ı.,'ter ~ lttırak değildir." diyor· Buraya muvaııalatıarmda kafile a
ıı_ bel'ıl lıları hu ifadeye "hunan· raıımda bulunan büyük ,.e orta elçiler 

1. ltıııa~~r hu anlaşma bir lttifa. istasyonda vali ve mevk• komutanı 
~lltıı h ldlr,, d.ımle"'lni ilii.\e~t: tura.fından karşılanmıştır. 
tıh '-0 rliyor 

ııı... .. t . • 
'\ili 1 ng(Jiz - So\yrt nnlaşma"'ı 

ıır:ıllıi!~lltlfak değildir: Çünkli bey
~t tean:ı hukuk bııl.ımından mc,·
b~I" d Ullerc göre i'td 'e l ııhut 
, ır lı..ar~ let ara mda mubt.emcl 
lılı~k 

1 
e knr ı 1 t!rUğlni temin 

~l'tı tin yapılan anlaşmadır: bı• 
'tr::ı :ı 1 t'd~üi mal )<'tte ol:ıbi· 
~rıııllb' ~} tecınürl mak atla da 
d r'keu·r; ittifaklar daima harp 
er, ln erine t!'l,addilm eder. Bu 

~rllsı:ıd g!Jtere ile Sovyctler Birliği 
l'p h 3 al<tedllen nnlnşmadn ise 

llılı tlt aıı ittlfnkn teknddüm et· 
fı IJd • ı\lınan .. ·a İn"ilter<"'-'e kar. \ ~·ıııı " "' " lll'll ed rtnberi yaptığı lıarhe de· 
ile te~rı\~ken So' ~etler Birlli,-iııe 
t~e tı l etmi.,, bu suretle İngil· 
'al'a ı ~o ~tler B i i Alman· 
t ıa~ 
1 

n1 .. fil 1 muharip olnıa"n \nzlye-
k!"' Jen hl le mi tir. Ud r.ıt>m· 

bıı ''İl~ra rndn imzal:ın!ln anlaşma 
l\a hı/ 'll7JH'tln ifndesinden baı;· 

t\ıııa.-. e~ değildir. 
~ lfitınıa mucibince her iki ta· 
t (lııı <'r Alman~ nsı ile mücadc. 
~ ~ l'k için blriblrfne ellerinden 
l:ıııtı• l ardımı l ııp:ır.aklıırdır \'C 
fi erıt • 11 11., ulh ııpmıyacuklardır. 'h. etle imzalanan anlaşma Al· 
~ ~1 ınnğlrııı etmek 'c .. fitlc
ıı~ııt alrlırınak gayesi üzerinde 
~'tır:e il<.' Sovyet Rusyayı bir· 

~ •• < ls bulunuyor. 
il "at b • k111aşllla 11 diplomatik ve l'kadn 
d~~il.ıııt l°f'rine "ittifak" kelim.esi 
~, ~ıı. oiı;aydı tabii nctke 

ltıı 
1 

. kıı ttirlü olacak det:;rildi. 
~~ı~ ttbarıa bahis me\'ZUU olan 
h;,~"ttı adecc bir form:ilitcdcn 
•~ ~ııtı/ Bu formıı.lltenln ameli 
"'{r. an fıızla bir in 'illeti yok-

liıt 
~'ltı 'ıt~e u ciheti unutmamak IA-

Ahnan tebliği 
---0---

3 fırka imha edildi 
Müthfş 
Bir tank 

muharebesi 
başladı 

70 fon 
ağırlığında 

Yüzlerce 
Sovyet tankı 
tahrip edildi 

-0-

Sovyet kıtaları 
dağıtıldı 

Vali kafile reisi sıfatile Alman bu_ 
yük elçisi Fon Chulenzourg'a beyanı 
hoşnmedi eylemiş ve bUyük elçi bil. 
mukabele kencllıerine kar§ı gösteril
miş olan kolayhklardr..n ve iyi kabul. 
den dolayı teşekkUrlerlni bildirmiştir. 

İstasyon salonunda 13Urahatıerl 

müddetince hazırlanmt§ olan blli'ede 
izaz edilmiş olan kafile fl.zalan yine 
iki grup haı!nde saat 20 ve 22,30 da 
tahrik edilen iki trenle Erzurum& git. 
mck üzere Sankamıp bareket ey!e
mişlerdlr. 

* * * 
Enunım, 15 (A.A.) - Sovyet Ru". 

ya ile muhasemat he.llnde bulunan 
devletler !'fya.st mümesslllerl ile teba.. 
aıanndan 1kl kafile halinde buraya 
gelmişler ve istasyonda bir müddet 
istirahatten sonra hususi bir trenle 
Ankaraya hareket eylemişlerdir. 

Sovyet tebliği 
--0--

3000 kişilik bir 
Alman kuvveti 

imha edildi 

Mukabil 
taarruzlarla 
Almanlara 

zayiat 
verdirdik 

l'lo<ôkova, 15 (Radyo) - Bu 
sabah neşredilen Sovyet tebliği
dir: 

Dün muharebe, cenup, garp, şl. 
mali garbi mııı.takalannda devam 
etmiştir. Di.işna.n tanklannm ve 
motörize kuvvetlerirJn taarruzla • 
rma şiddetle mukavemet edilmiş 
n:ıüke .. rer mukabll taarruzları~ 
Almanlara zayiat verdiri.lın.iştlr. 
Garp istika.metinde kara ve hava 
kuvvetlerinin harekft.tı neticesinde 
takriben 100 Alınan tanıcı imha, 
cenubu garbi istika.meUnde 3,000 
ki§iden mürekkep bir Alman kuv
veti tarumar edilmiştir. 

(Devamı Sa. 4 sii. ! de) 

, 

KUPONLARIMIZ~ 
Şım Y•' !re.dar başlık kenarında ne§retmekte oldu

~mnuz "\'AhlT OKUl'UCUL~RI R03IA:-O"LARI SF. 
RlSI,, kltaplnr:na alt kuponlan, bundan sonra bc,..inci 
sayfamızda lr..ııacaksınız. 

L~~~~~~~~~~-

Bulqarlar Beden terbiyesi direktörünün beyanatı 
Türk Türk sporunun amatör ruhunu 

hududunda muhafaza edeceğiz .. 
asker 1 Klip değiştiren 

tahşidini sporcu yeni klibini 

En kati 
tarzda tekzip 

ettiler 

Türk · Bulgar dostlu
ğu geçenlerde imzala· 

nan deklara&yon 
ile takviye edilmiş 

bulunmaktadır. 

fYaZ!sı ls üncüde> 

Jngili::: tayyarelcrinın 

Ruzvelte 
hDcum 

Alman gazeteleri harbe 
girmek istiyen Amerika 

Cumhurreisine 
ihtar ediyor 

Amerikanın harbe 
girmesile vaziyet 
değişmiyecek 

1 beş sene sonra 
temsil edeb1lecektlr 

(Yazısı 5 incide) 

ÇÖRÇiL 
inilız - Sovyet 

dostluğu ve Suriye 
harbi hakkında 

izahat verdi 
(Yazısı .& iiııcüae > 

Berllıt; 15 (A.A.) - ''Ruzvelt 
harp jsilyor", "Ruzveltin Ameri
kan tlona.nmasma verdiği bainane 
emir", "Ruzvelt ateŞ açmak isti
yor", ''Ruzvelt Alınan dcnlza.ltıın.

rma ateş edilmesi emrini verdi .. 
gibi başlıklar altın.da, ibu sabahki 
bütün Bcrlin gazeteleri Ruzvelttn 
açık deniz1erde zuhur edebi\ecek 
bir hadiseden .istifade ederek Al. 
manyaya ikarşı harp ilan etmek is· 
tediğini ifşa etmektedirler. 

Volkişer Beoba:b.ter diyor ki: 

Ruvzeltin n hararetli arzusu, 
mevcudiyeti için.mücadele eden Av 
rupayı, garp yarnn küresini milda· 

(Devamı Sa. 4 sü. 6 da> 

Cemil Taner 

tamir ediliyor ... 

Suriye mülare!1esi 
şartları anlaşıldı 

Fransız 
askerleri 

Silahlarile Fransa
ya dönecekler 

(Yazısı 4 ün~ 
~a~, bİr·lltıı::iın İn~ltcrt~ ile Ru • 
~ .\I ıbtrinc ynklastaran şey yııl· 
1 rıı.11:a.nl .. nııı hrr ~.<ı tarafa kar
~. d .. ,1~nn 'azl~ rtc ~eı:ml olma-
'11 ille !lir. Coğrafi \ azlyrtler bıı 
0ll>ııı tltılcJ<eti hlrleı:tiren bir amil 
~ \ lir: Alman~a bugün Norn· 
't> 'Ytıl>anlmarkayı 1 til& ederek 
ıtııı"- <'l' •1nlsndi~ a 'e ı ,.eÇlc de 
~'llat~k Battık denizini tamamen 
11~1td.~ gibi cenupta Adıılıır de· s'"'l.J \unan adal:ırmı •~gal e
... ~ l<a11t•1 eniz \'l' bot-azlıır yo-

~' etıl'.r Birliğini Akdeniz. 

Berlin, 16 (A.A.) - Pazarteııl gtinU 
ı:::talin hattının tahrip edllen latlhklm 
lan arknsında açılıı.n boşlukları dol 
durmağa ve Almıınl:ırın Klye!e doğru 
ya.ptıklan ileri hareketini durdurma 
ğa teşebbüs eden mühim Sovyet zırh 
1ı teşekkülleri tnnmen imha edllm 
ıı teşekkülleri tamamen lmha edilıni§ 
Ur. 

Sovyet tankları aıdacele açılan 

bo;şluklnra gönderilmlıı olduklarmdan 
pazar gününden beri ıılddetll bir tank 
muharebesi cereyan ctmeğe baJla 
mı§tır. 50 70 ton ağrlığınd:ıkl yüzler 

(Devamı Sa. 4 sü. 3 de 

Cevad Açıkahn 
Berlinden ayrlldı 

Türkiye futbol şampiyonası finali 
beklenmiyen sürprizle neticelendi 
Milli küm_e şampiyonu Beşiktaş, Ankara 
şampiyonu Gençlerbirliğine 4-1 yenildi 

Günlerin Peşinden: 

Bu harbin sonu 
nasıl ahnacak? 

lngilizlcr Almanyayı ma.ğın.p e
debilmek i~in artık sadece ha.va 
sHfı.hına ümit ba~lamış görilnUyor
lnr. ÇJ1 çilin son nutkundan anla
şılnn mana budur. İngiliz Bawe
kili: "Son bir !kaç hafta i!;inde Al
mnnyayn İngiliz tayynrelcrinln a.t
tıklan bombaların miktarı Alman 
tayyarelerinin ilti s:.>nedenberi aıt
tıkları bombaların yansıdxr; fa'kıEt 
bu da daha :bir başlnngıçtır.,, di
yor. Bu suretle Almanların bir se· 
nede lngiltereye attıkları in.filAk 
mnddelerinin İllgiliz tayyarelori 
tarafrnda.n mesel~ bir haftada Alo 
manyaya atahilcceklerl bir gUn 
geleceğini anln.tınak istiyor. 

)' 1 abluka etmi tir. Japonla 
ıll,~t<ı 1, dola~,snc Rus~anm VIJı... 
hıı, .. , klan Uzak Şaıı:.:tn deniz 
cilt, ndan istifade ı de lok gibi· 

~ ~tıkabil lngilt-crc blitiin bil· 
So,')tt llblerc hiiklmdir. Bu ıt.ilıarla 
Olcttı~ nucıYa İoglltCrf'l C muhtaç 
~a.ıı11d !;lbl Almanla ile mücadele 

illğı ~ olan İngiltere $o\ yeller 
!il ger ile n.nln§m<\kl.ıı. gerek ~iyn· 
~t!~t~k a kcri hakımdıın büyUl< 
:"'da tı(•r elde edebilir. (filnkii 
~tarı~ A!manyaya irtibatı buluu
I ıc_ n~11terenln Sovyet Rusya
~ıı .. "'•_deniz \'O ha\8 üsleri bu
~ ,; llietelrim bir ın m .. gazo
ııı, .. ,~ anlaşmanın temin ctUbri 
lıaılcı. llerden balı ederl{en "Cı; 
:~'la e\'\~l 1ngUterc lı:ln mevcut 
dil( ıın:. hır çotc tra ejll• ve poli-
~~)(•A~lar meldana gclml tir.,, 
~lıtt ""'dr. 

'"daıtıanyanın bu an! ma karşı
\1..._. \'azlyct; ,~ ~ bolı:e· 
:':!1' ~ldıra,~k" ~ngiltı!Nrtore bir 
... " ııUı .. ~~apnıak tnntdinin ı:lm~· 
~ olmasıdır. Bununla be· 

Berlin, 15 (A.A.) - Cevat Açıka
lın dUn Bcrllnden Viynnaya hareket 
etml§ ve garda Türkiye büyük elçisi 
ve Alman hariciye nezareti müınea.. 
silleri tarafından selAmlanmI§tır. 

GENÇLER BiRLiGi TÜRKiYE ŞAMPiYONU 

Fransanın Ankara 
büyük elçisi 

En.urum, 15 (A.A.) - Fransanın 

Tahran bllyUk elçiliğinden Ankara 
büytlk elçlllğine tayin edllml§ olan 
Hellcu dört kl§lllk maiyetile dUn bu. 
raya. gelmtııtlr. Fransız bUyllk elçisi 
Ankaraya gitmek üze.re Cuma gtlnil 
şehrlmlzden aynlacaktır. 

Lord 
Halifaks 
Hindistan 

valisi oluyor 
St.okholm, 15 (A. :\,) - Delblden 

Exchangc Telegraph ngillz ajaıı.sma 
bildirildiğine göre, Hindistan paytah
tınm nU!uzlu mahfillerinde, Büyük 
Brltnnyanın Vaşıngton büyük elçisi 

raber Almanlar SovyetlPrc ka~ı Lord Halltaksın Londrayn avdetinden 
yaptıkları yıldınm harbinde mu- sonra Hindistan umumi valili ne ta. 
\'llffak olurlar da Fransada oldu· yini muhtemel teıtı.kkl edilmektedir. 
ğu gibi bu memlekette de kendile· Lord Halifaks vakUle Lord 1rvin un. 
ri anla~cnk bir idare kurabUirler. vanını tqıdığı sırada yani 1926 dan 
se o \-akit l-aı.iyet esasından de- 1931 e kadar aynı vazl,fcyi bir kerre 
ğişeblllr. • d&r& ifa etmııu. 

Ankar.ı, 15 (A.A.) - Bugün 19 
:Mayıa stadmde. :Milli küıne pmplyonu 
Be§lkta§la Ankara şampiyonu genç.. 
ler Birliği arasmda yapılan Türkiye 
futbol §amplyonası final maçında 
Gençler Birliği Beşikta§ı f/l mağlOp 
etmiştir. 

Başlar ba.ıılamaz derhal scrl bir ce. 
reyan alan bı.: karşılııgmanm altıncı 
daklkasında Gençlerin muhaclmlorl 
nıcrkczdcn sağa ve sağdan tekrar 
merkeze doğru kombine cttlklerl gü. 
zel blr akmda soı lç Mu~1afanın ıut 
kadar sıkı bir kafa vuruşu ile takım
larına ilk sayıyı kazandırmt§tır. 

Bu beklenllmlycn sayı Gençlerin 
enerjisini arttırdığı nlabette Be§ik. 
taşlıları asablleşt!rmlştlr. Rakipleri. 
nl.n a.sablyetinden istifade eden Genç.
ter, hUcumlarmı Be§iktaıı kalesine 
tehlikeli oıabilecek bir tarzd& tekait 

(Devamı Sa. 4 aü. 3 de 

Uç 
tüccar 

ihtikar suçile 
tevkif edildi 

Galataaa ömerabit banmda 16 nu. 
mnrnda yapak vesaire ticareti ile 
meşgul olan İhsan Sarıbeklr ile kar
deşi Zeki Sarıbeklr ve ortağı Yorgi 
Kabaaakal Balatta Sami Ozan adındıı 
bir fabrikatöre kilosu 81 kuruştan 

satılması !Azım gelen yapağının 20 
tonunu kilQSU 97,5 kuru§tan olmak 
Uz.ere gayri meşru olarak 3300 111'& 

('Devamı Sa. 4 sil. 6 de), 

Almnnlıır Londrayı bombardı -
man etmekle İngilizleri Çörçil hü· 
kümeti aleyhine isyana seYltcde -
lbileccklerini dil§ündüler. Tatbikat 
'bunun mümkün olınadığmı isbat 
etti. İngilizlerin Almanlar aley -
binde daha şiddetli olarak tatbik 
edecekleri bu tarzda bir ptanm 
muvaffak olup olnmıyacağmı Mdi
seler gösterecektir. Fakat Alın~ 
lar Sovyet Rusyanm geniş ülkele
rini lı<gal edecek olurlarsa İngilte
reye karşı ne yapmak istiyecek9-
riııl bilmiyorua. 



16 TJı~l\IMUZ 1941 • 

VAKIT'IN 1 
ANSiKLOPEDiSi ---

Leninqrat 
Eski imni Büyük Petro tara. 

fmdan yapıldrğı için Petersburg 
lan, 1914 cıhan harbinde Rus 

orduları Almanya ile çai-pışırkı.!n 
hillrümet ınerke?Jnde bir Alman 
kelimesi olan burg isminin bu. 
lunm~ ı hoş görülmediği için 
Petrcw,rad"a çevrılen. Rus ih. 
tilalinden wnra Leningra.d ismi
ni alan bu şehir, eskiden Rus 

T icaret Vekaletinin tebliği 

940 mahsulü arpa 
ihraç edilemiyecek 

.. \ıııtara. 1.i (.\.A.) - Ticaret Veka-
letinı:leıı hil<ilrilmi11Ur: 

19!0 .ı;enesl mah~ulünden olduğu ve 
uzun müddet beklemeye tahammUIU 
olmarlıı:;-ı beyıınılt> ellerinde bulunan 
arpalann ihracına nıılsaa<le edllmt>si 
için Veklı.lete bıtzı mllracaatıar vaki 
olmaktadır. 

Geçen sene mahsulll dahi olsa, el 

bulunan bu nPvi arpaların da ihracı 
içl.n l!Ban.s Yf'rıınıenıesl tt•karrür et. 
miştir. Toprak mahsullen ofisi hüku
metçe tesblt edllmış olan fiyatlar ü

zerinden bu arpaları milbayaa edt'cek. 
tir. Bınaenaıeyh alakadarların" ihraç 
talebi ile vekAlete müracaat etmeme
leri ve mallannı Toprak mahsulleri 
otlstne at"?.eylemelen bildirilir. 

c:arlanmn payitahtrydı. Bugün konma. mmtakaları dahıl ve haricinde 

Sovyet birliklerine dahil Lenin. -------------------------
grad cumhurıyetının idare m 
lcezidir. 7000 mahkiim Finland1ya körfezi klyılannda 
olan Lcningrad 1.611.000 kişilik 
~uyla Moskovadan sonra M ...., 1 d D 1 •ttı • ""' • d 
Rusyanm en kala;balr1c şehridir. ug a a a aman ÇI ıgın e 
Sovyetler birliğinjn en ehemmi-
yetli l~manı olan Leningrad bu çalıştırılacaktır 
devletın Baltık denizinde olan 
tek limanıdır. Leingrad bugün Ankıt.ru. ı;; (\AKIT) - Ziraat \'e.. 

Jrultür merkezi olmak bakımın.. kA.lettlc Adllve Vekı\leti arıunnda 
dan Moskova ile reka;bet eder. 

Ş hir bataklık halinde bulu
nan birçok ndal~r ürerinde, ve 
bırçok kanallarla Neva nehrinin 
deltası ~ıyılW:mda yapılmıştır. 
Bu şehırde birçOk evler, birçok 
.aokakJar, sulara cakılan kazıklar 
tizerine dayanma.ktadtr. Şehir 
daima Mı basma telı1ikesine ma. 
~1!r. Sonbaharda eser garp 
rli2Jgfuiarı, Baltık denizinin su. 
larını Veva.~ nehrine doldurarak 
1lehri taşınr. 1824 ve 1914 ta
rihleriDdeki su basmaları şehir
.de çok hasara.ta sebebiyet ver. 
miştir. 

Neva deltası üzerinde 1300 
)!JiIDJia İttwçliler Laardskrona 
isimli müstahkem bir mevki kur_ 
muşlardı. Novgrod beyleri yapr
JiııJından kısa bir müddet son
ra bu müstahkem mevkii zapte_ 
dıerek temelinden yıktılar. Nov. 
crad beylerinin inhitatmdan !Jon-
1'8 Neva deltası Mc6kova prens
liğine tabi oldu. 1609 da Neva 
kıyılarını tekrar ele geçiren l_e;,.. 
veçliler burada (Yeni Neva) L 
simli ikinci bir şehir ve kale kur
ôtılar. 

l4uğlahın t'lkrlben 400,(100 dönUmlti 
Dalanıan çillliğ!ndc 1000 kadar mah. 
kClmun çalıştırılması nakkındak! mü. 
zakerekr bitmek Uzcredir Bu husus.. 
ta verilen malClmıı.ta nazaran bu bil. 
yl1k çiftlikte ça;ışmak için aynlacak 
ınahkümlar, diğer ~ yerıcrınde halen 
çalıştırılmakta olan mahkClmlann U.. 
bl olduğu uartıara tAbl ola.caklardll'. 
:Bu mahkümların çiftlikte hUBU.!!t pav
yonları olacıık, yemt!k, giymek gibi 
lhtlyaçları Ziraat VekA.leti tarafından 
temin olunacaktır. Alacaklan bir 
miktar yevmly.eden bu maarafl&n çr. 
kanldık.tan aonrıı. geriye kalan para, 

Hazir.an ayanda 

79 ingiliz 
vapuru 
batırıldı 

Loadra, H5 (A.A.) - İng41iz ~ 
C&ftt teaeunun haziran &Jl içindeki za. 
yl&b 'l'9 gemiden ibaret olup b&ciml6. 
rl yekQuu 329.296 tona balit bulun-

m•ktadr. 

mahkumların namına. blr bankaya yıı. 
tırılacaktır. Mabkümiyet müddetleri
ni ikmlU edenltr ellerinde bir kaç ku. 
ruş sermaye ile köylerine dönmek im. 
kA.ııını bul~lardır. 

Mahkumlar çitUilı:te her ttlrlil zi
raat makinelerini kulla.ıımayı öğre.nı-. 
ceklerdir. Modern lletıe zeriyat yaı
mak için göatertlmui icabeden usul 
ve kaideler de öğretilecektir. Diğer 

taraftan m&hlromtyet müddeti iki se
neden tazla olan SO .kadm mahktlm 
çalıftırılmak Uaere Kayseri be& fab. 
rika8ma sevkedılmektedir. Bu mab. 
kQm ltadmlar da diter it yerlerinde 
c;a11fan mal*bıtarm U.bi olduğu 

pıt1&ra gön idare olunacaktn-. 

Baha Arıkan 
tmralıya gitmek üzere 

bugün şehrimize geliyor 
AalPın. 15 (\ 'AKIT) - Oesa Ye 

tevkif evleri umum müdürü Baba A. 

rıkan 1.ttanbulıda bulunan adliyeciler
~ beraber lmralıya gitmek Uzere bu 
akpmki ekapNele tatanbula hareket 

etmiştir. 

1703 de Büyük Pet.ro Be1ıt1k 
lnyrlarını tekrar eie geçirdiği 
v ıt Yeni Nevayı tamamiyle 
)'lktı ve 27 maym 1703 tarihinde 
~ye a.daıcıgı merinde ffyer 

Cebeluttarık 
Fransız - bombardıman edildi 

mUStemlekelerinde Bir çok infıllklar oldu 

$ark cephesinde 
ik inci satha 

Alman .havae1hğmm başaracağı güçlükler 
Sovyet _ Alman cphesinde za· 

hiri görünen gükunete rağmen, 
harbin ~ladığı günden bugüne 
kadar 6233 Sovyet tayyaresinin 
dfuı."iirülmü.cı olduğu bildirilmek. 
w.ir. Buna nazaran. Kızılordu 
hava kuvvetlerinin cepheye geti
rebileceklerini tahmin ettiğimiz 
on beş, yirmi bin tayyarenin üç
te bir kudretini Sovyetler elde;l 
çıkarmış bulunuyorlar demek
tir .. 

Sovyet tebliğleri de Alman 
zayiatının yüksekliğinden bah
setmektedirler. İki gün zarfında 
179 Alman tayyaresinin hava 
muharebelerinde Sovyet tayyare· 
cileri tarafından düsürüldüğü 
tasrih edilmektedir. Bir taraf-
ta sükunetin hüküm sürdüğü 
söyleniI"ken, diğer tarafta hava 
muh~lerinin fazla ?.ayiatla 
devam ettiğini hadiseler göster. 
mektedır. Fakat bu harelret izli
ği yakında kopacak bir f ırtma 
işareti olarak da g_.ekteydik .. 
Ve bu kanaat N>n haberlerle te· 
eyyüt elti. Alman ordusu bütün 
cepbe'boyunca şiddetli bir taar. 
nıza geçti.. 

Şark cepheet başlarken, Al
man havacılığının sayıca has
mının pek de geri olrnadığmı 
gördük. Vakıa Almanya için ku
rulu olan daha birkaç hava rep
hesi vardı. Bunlardan bilhassa 
Manş cephesi her gün yeni bir 

Yazan: 
M ütehas•ıa Tayyareci 

T. A. 

cephesinin gittikGe hareket ,.e 
enerji istiyen tarafı daima gözü
nünde bulundurulmak meoburi
yetini doğurmaktadır. 

Şark cephesi : Bütün diğer 
cepheler yamnda Almanya için 
birinci derecede ehemmiyeti olan 
taraftır. Bu cephe hem çok ge_ 
niş bir saha Ü?.erinde açılmış, 
hem de karşısında şimdiye kadar 
karşılaşmadığı kuvvette ve sayı. 

. da bir hava ordusu bulmuştur. 

İki günlük hareketsizliğin ar
kasından kopan fırtınanın baş
lanıı;ıcını gene Alman havacılığı 
b~ararak taarruz kmnandasını 
mihver tanareciliği verdi .. 
Çünkü Stalin hattına karşı olan 
ve bu hattı yarmakla başhyan 
taarruzlarda Alman havacıları 
hareket serbestliğni hasımların. 
dan almış bulunuyorlar.' 

Ve muhasamatın başlangıcın. 
da olduğu gibi toplu bombardı
man taarruzları daha ziyade 
Sovvet hava me,·danlarını istih
daf. edecektir .. Ve işin en güç 
tarah da Sovyet meydanlanm 
bulmak ve buraJradaki tayyare
leri baskmla tahrip edebi.imek. 
tedir. Çünkii Sovyct havacılığı 
her buldu~ dü7Jilkte bir mey
dan kuracak kadar cömert \'e 

tedbirli hareket etmistir. Bol .;;a
yıdaki bir tayyareciliği bütün 
cephe boyunca harekete getirmek 
için, sayısı iki bin beşyüzü bulan 
tayyare meydanlannı Sovyetler 

~ daha örıce.ilerden hazırta.ı:ııd 
bulunuyorlardı. Bu kadar bol~ 
yıdaki meydarua:m dağılacr
tayyare birliklerini de bastırın~ 
ve zayiata uğratmak, hi~ de 1'°' 
lay olmasa. gerektir. Hava hi!~ 
miyetinin kuruluşuna ön aY" 
olacak, tayyareciliği mevdaO~ 
nnda bastınnak işi. birlikleri' 
fazla da~mık tertipleşmiş olıt_!~ 
siyle hasmı ordusuna en bÜVW
mUşkülatr göstermektedir. 

Alman havacıiığma taarfll' 
~rbestliğini veren de Sovyet ta< 
yarecilerinin Almanya Uzerind" 
ki har.eketsizliğidir. Alman t3t 

yarecilerinin Sovyet topra klS~ 
üzerinde gösterdiği fa~,,<>t1 

Sovvet havacıları da Alııı-ınY' 
üzerinde göstermiş olsa. Finls• 
diya, Maacristan ve bilhasFa ~o" 
manya ve petrol havzalarında 
tesisata karşı olan akmlarrnı b"' 
şarabilselerdi. Alman tavvart 
ciliği biraz da memleket müd• 
faa!'ma vardnn ihti\"acını hi.-sf• 
derek cepheyi daha ·zayıf tutab' 
lirdi. Fakat, İngiliz makamlafl' 
nın da söylediği gibi Almanr8 
nın öz tor.rak hudutlarından ""; 
lamak üzere kurulmuş buhır.S 
yer müdafaası ve pasif c:alr~tıı' 
cidden takdire d-e~er bir orgıı11dl 
zasyona m2.lik ve o kadar • 
J:uvvetlidir ... İngiliz pilotları blJ 
müdafaanın cok şiddetli mu!<. 
belede bulunduğunu ıııüteadd 
defalar söylemişlerdir. 

Şark ecphesindeki sükunet «" 
nt? bozulmuş bulunuyor .. Ve Jtll• 
vacıla.r faaliyete ge('.erek harb111 

~)angıcı olan Hk p:ünler zart:r11 
daki işgüzarlıklarını gösterrnı"' 
çalUjıyorlar .. Harbin ikinci sJ' 
haı;ı olan bu devrede Alman Jtlle 
vacıhğmm rolü Gok daha ıtüe. " 
c.;ok daha ~eniştir. 

Haliç şirketi bugün Deniz· 
Fok i..;tihki.mmm ilk tEllıel 

koydu. On:fan 80lll'& ~ 
Mevkuf bulunan 400 

bagiliz denizcisi serbest 
bırakıldı 

çığır açmakta ve burada büyük 
Britanyalı havacılarının harbin 
en sıkışık ve tesirli akınlarım 
yaptığı nazarı dikkati <".ekmek
tedir. Almanya bu Man~ cephe
sini ihmal ede:m.emi. Ancak. di
ğer cephelerin durgunluğundan 
itıtifa.dt.:! ederek, daha önceden 
şark cePh6sine yığacağını hesap
ladığı hava birliklerini takviye 
edelbilirdi. Bu takdirde bir adet 
üstünl(ikü kiınnasa bite sayı .tnil. 
savatını temine gayret etmi~ o
lur. Fiı,kat, havacılığının üstün 
olan tjiırafr, elemanlarmm ve ku

ı·'I ea. 16 (AA.) - Oft: mandanlarınm harp tecrübeleri 
Oece y&ne1 ,.ti tayyare OebeUlt. ve m.alaemesinin f!VW farkıdır .. 

tank iılıBflriDde 1ÇDUft1.n'. Haft. daft 

1 

yollanna devrediliycr 
Belediye 128 bin lira için 
haciz yoluna gitmiyecek 

ve kıyılar üzerinde Nem. 
şehri göründü. 1709 da 

ıborg şehrinin de zaptı ta.eri. ı:.o.dn, Hi (A.A.) - Dekar ~ 
Petersburg lsveçin daimi I alndenberi Pransrz mt'8temlekainde 

· nd n korkmıyacak bir -yazi- herhalde Almanlarm tef'riki De mevkut 
et kaza.nmD} olduğ:ondan Büyük tutulacı 400 lngili2ı ticaret deDhıcllli 

Rus çarhiJmn payitahtını llOl1 zamanlarda tabliye edilmlfler ve 

bataryalan " )ll'Ojektöriıır barelırıete Sovyet tayyareciliğindn dört 
geçmtpe de tayyarelerin mevkilni ta. yüz kilometrede dolaşan siıratler 
y1n etmek mömkUD ohnanuıur. Tay. ! karşısında Alman havaeıhğmm 
yareıertn Urtae atmlf oldu"1 bom. yedi yüzü aşan hızı hava muha.. 
balardan mUt.eh&Mll olduğu annedt.. ! reJbelerinde ciddt bir avantaj ola
ıen infOAklar l.fltllmiftlr. Bumbmlarm rak göze çarpryor ... eehre nakletti. lıııgiltereye gelmişlerdir. 

~mira namaruı: 14 

Deniz Yolları memurları 
nizamnameai 

AaJaua, 15 (VAKiT) - Devlet De. 
nis Yollan i§letme umum mOdOrlUA11 
m~ tayin, teb<ül, tertl, tec. 
ztye uaallerile bunlara verüectık har
cırah tum!D&t w t&hsıaaUar hakkm. 

dakinmmnaıne nıen~t mevkilne 
girmiftlr. 

hedeflerine l•bet edip etmedlll ma. 
ltmı deliJdir. 

~~-~~~~~~---

Ke demen? 
Tan arkadafllDIZ Valimizill mözlerl. 

ni naklederk- (mtıııt&bdlmler) diye 

bil' kelime yuıJOr. 
Kelpnenia teıt.Mmı Y&Ullin defil· 

dir. (Muatabdim), Ç&lıftıran demek. 
öyle dememeli, (mtiılt&bdem) demeli. 

Manş cephesi. Akdeniz yardı- Halk; şirketi bütün mevcuduy- müdürü Necatiden müteşekkil bit 
mı ve bil!hassa. son günlerde k&.- la bugünden itibaren Deruzyollan heyet faaliyete ~lamrştır. 
ra ordularınm yavaşlamasiyle idaresine devredilecektir. Vapur- Devir ~i. Bil~ Millet Mecl 
ha.rbiıı yükünü ürerine alan M· tar bugllnden itibaren yeni idare tanfından kabul e<lilen kanun d• 
rika hava cephesi Almanyamn tarafından işletilecektir. Devir iresinde olacaktır. Bf'ledivenl-' 
başarmrya mecbur olduğu taraf· muamelesi bir kaç gün zarfında eüi ıtirketten alacağı ola~ ı'8 
lardır. Bunlardan bir tanesinde- ikma.l edilecektir. Bu işle meaıgul bin lira için haciz muam<.'leıd yaP". 
ki ufak bir gevşeme o cephenin olmak üzere belediye r.el8 muavi- mıyacaktır. ŞirkeUn tasfiyesinde' 
Almanya aleyhine tecelli etme. ni Lutfi Aksoy, daimi enclimen &onra geri kalan meblağdan ala 
~:nde amil olabilir.. Hele Manş ı azasından Avni Yağız. muvuene calı:tır. 

Aynı zamanda eczaevının ilaç do
ınuhteviyatmı da daha genifletmek, çe· 

bulundurmak icap ediyordu; l...azmı o
teYlet aipari§ edilmişti. Müdür, bunları 

öMRALO 
'r' azan: 

REFiK AHMET 
SEVENGtL 

Mahkum oturdu. Ahmet Dündar. elle· 
rini oğuşturarak, beceriksiz bir halde onu te
selli etmeğe kalktı: 

- Üzülmeyiniz; hayatta her şey unu· 
tulur, her şey geçer ... Başınıza bir kazadır 
gelmiş ... 

»hne lstanbula gidip bizzat almasını Ah
t Dündara söylemek suretile ona daha 
günlerde bi rhava alma fırsatı vemıitti, 
ı genç hekim bu müsaadeden istifade 

~ne~·. lmralınm atmosferi onu günden gü
:ae l8llyorclu ve Ahmet Dündar buradan ay
~mak ihtiyacını duymuyordu. 

Küçük hastane Mıruluncaya kadar 
ltıendisine bir iş icat etmeği mi dütündü, ne-· 
C!ir, Ahmet Dündar, bütün mahkumların 
umumi muayenesini yapmak ve her biri 

·n birf'r sağlık cüzdanı tutmak teşebbüsü
gecti. Evvela Ahmet Dündara katiplik 

~k bir yardımcı laznndı. Ötedenberi 
«>eıaevinin kalem itlerinde çalı§an okur ya
._ mahkQmlardan biri aynlarak hekimin 
~a verildi. 

ince, uzun, zayıf, sinirli bir adamdı 
'bu .. Omuzları sanki ağır bir yükü taşımak 
ta olmanın yorgunluğu ile çökmüş gibiydi; 
~ünde pek fazla kmşıklıklar olmadığı hal. 
de eaçları hemen hemen tamamen ağarmıt· 
11. )'aşı belli olmuyordu. 

Ahmf> Dündar onunla konusurken: 
- Ytizünüzün ifadesine bakılırsa pek 

~n<:, 99çlarımzm rengine bakılırsa pek ihti
yar olmanı- trızm, ! 

Decf; YanRı san yansı kırmızı elbiseli 
adam e-.vap verdi : 

- hciı-i de değil t 
- Şu halde orta yafhsmız. 

- Hayır, yafun yok demek istedim. - . . . . . . . . . 
- Mahkumların ne yaşı, ne adı, ne de 

hüviyeti vardır; onların müfterek ve tek bir 
varlığı vardır: Onlar sadece "mahkum'' 
durlar. 

- Siz evvelce ne it yapıyordunuz? 
Eczacı idim. 

- Demek 8§8iı yukarı mealekdaş sa· 
yılınz. 

- Hayır. 
- Neden? 
- Çünkü şimdi eczacı değilim. 
- Değilsiniz ama tekrar olacaksınn; 

burada açacağımız küçük hastanenin ecza
hanesinde artık siz meşgul olursunuz. 

- Böyle bir işi hiç arzu etmezdim; fa
kat mahkumların itiraz hakları yoktur; eğer 
idare bana böyle bir vazife verecek olursa 
elbette calışacağmı, lakin eczacı sıfatiyle 
değil... 

-Ya? 
- Mahkum sıfatiyle. 
- Mesleğinizle niçi mesğul olmak İste· 

miyorsunuz? 
- Beni mesleğim öldürdii de ondan. 
Ahmet Diindar yeni hazırladığı muaye· 

ne od.ı8ında yazı masasının üstiine acılmııp 
büyiik defterin karsısında koltuğuna otur
mus. kenara yerleştirilmiş olan üstü mu· 
şaınbalı hasta sezlongunu aeyrederken kapı 

tyunılnıuf, bu çizgisiz yüzlü ve beyaz saçlı 
· adanı içeriye girerek: 

- Beni size yazı işlerinde yardım için 
gönderdiler. 

Diye karşısına dikilmişti. Ahmet Dün
dar onunla laf olsun diye konuşurken dinle· 
eliği sözleri fevkalade enteressan buldu. Ma
sanın yanı başmda duran boş iskemleyi gör 
tererek: 

- Rica ederim, şuraya oturunuz; de
di, burada beraber çalışacağım kimseler ara
sında yüksek tahsil görmüs bir arkadatla ta
nışmaktan pek memnunum. 

Mahkum: 
- Keşke yüksek tahsil görmeseydim ..• 
Diye mmldandı. 
- Niçin? 
- Çünkü düşmanlarımdan biri de o ... 

Okumus olmam... Burada tahsilsiz, basit 
kim11eler var, yaptıkları i• benimkinden bel
ki yüz defa ağır olduğu halde onlar avuna
biliyorlar; ben hapisanenin duvarlanndan 
ziyade 1diişiincelerimin çenberi içinde mab · 
ousum! 

- Oturunuz, rica ederim. 
- Teşekkür ederim. Hapisanelerde 

malıl·i'ımların idareye mensup kimseler ya
nınc.la nt'''""'"''"'rı adet değildir; fakat siz bi
zim miirhir ,...;bi iyi kaloli bir adama benze· 
yorsunuz .. Zaten müdür bey de burayı ha· 
p;~anelikten cıkardı ya. .• 

- Ben de kaza olduğunu söyledim 
ama mahkeme kabul etmedi; hareketimde 
kast gördiı ve beni hapse mahkum etti... Ne 
yapalım. artık afıttık.. Yedi buçuk yıl zin
danda kaldım, iki buçuk yıldır da bvra· 
dayım .. 

- Ne uzun! 
- Evet, uzun... Daha da beş senem 

var. Keşke bu uzun on beş seneye mahkum 
edeceklerine beni suçlu saydıkları hareketin 
asıl cezast olan sehpaya gönderselerdi bütün 
ızhraplarım birden dinmiş olurdu. 

- Vah, vah... Sizi pek rahatsız görü
yorum; olan olmuş, artık üzülmeyiniz; ha
y&tı oldu~ gibi kabul etmek lazımdır . 

- Evet ama hayat bizi olduğumuz gi· 
bi kabul etmiyor; kendi istediği gibi olmadr 
ğrrnız icin cezalandmyor, hırpalıyor. sürün· 
dürüyor. lsteneniz bu bahsi bırakalım. söz· 
lerimle sizi rahatsız ettim. Buna hakkım 
yoktu; bana nezaket gösterdiniz, teşekkür 
ederim. size srkmtı vermemeliyim. Emriniz 
ne idi doktor bey? lsimize başlayalım. 

Ahmet Dündar, bu kadar laf ac;ıldıktan 
sonra mahkumun macerasını öğrenmeden 
ite batlamak istemiyordu; ne söyliyeceğini 
bilmiyor. adamcalmn ya- "'l. c!e!mektcn 
çekiniyor, merak ve t'oillr. ~,;l .:ın şiddetli 
~nelen de kurtuıd~:Ji 

(De+ama 'ftl') 
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SADRİ ERTEM 

-aarif Vekilinin 
lıı.ı ~tkikleri 
'~~plan Ağustos 

-aa kadar hazır 
~ olacak 
~ ~ bulunan Maarif Ve
~ ~ Yücel dünden lüba
sıctine bqlamDftır. DUn 

o1rıı devlet basım evinde 
~'Uftur. Bu )~okulların 
ib~ ve basılmakta bu
• ~ Plann vazzyeti etrafm
--~bı... ~tır. Alman tedıblr
'~e okul kitapları ağu.s

kadar yetiştirilecek -

Adlrye Ve kılı Usküdar Ey~pt~. komşusunu / stanbul v ı · · 
· · d' olduren genç i a ısıne 

Q 0Za9V1 n 1 g 9 Z 1 Birincvei arğıı"ldrcı. ezaya 

1

1 Mektub-U myazkar becanib-i mir·i Kırdar 
Dcvlctlfun, 

B• k hk 1 • 1 d C · Divan-ı pıir-noksanımda, 
ırço ma Om ar ımra 1 a asına Eyü~a~~ş~~liı~::ı~l i~:c "Beşikta§a ~akm bır hane-i virlr.ımız vardır'' mmramın khm-

Kudsı·yı· bı"r tavuk 1 . d ması, kadirşınas elefiniz Muhiddin Üa.H\...:ı.,.;._ f-,_.- bir .1.ur_.__ .. d ·ı 1 . . . d"I mese esın en ~ .. ~... ~ ' ~ 
gon erı me arını ıste 1 er dola~ öldü:~n __ Ali oğlu Velinjn cf>lbetmiıJ oldı •. 

tahkıkatı curmu m~ut kanu. BcRlkt3,9La!u Akaretler - Ntizheıtiye caddesini adıma baiıl-

Birkaç gündenberi şehrimi7.de 
bulunan Adliye Vekili Hasan 
Menemenci.oğlu dün de ı.etkikle. 
rine devam ederek Kadıkoy ve 
Usküdar adliye binaları ile Üs
küdar ceza evini gezmiştir. 

Vekil sa.bahleyin saat 10 da 
Kadıköy adliyesine giderek bu· 
radaki mahkfımlan gezmiş. icra. 
da bir iş sahibini dinlemiş. ve 
icra memurundan izahat almış
tır. 

Milteakıben Üsküdar ceza evL 
ni dolaşan Hru;;an Menemencioğ
lu. buradaki ko~lan birer bi. 

rer dolaşmış, bilhassa mahkllm.
ların çalıştırıldığı çorap Ye do. 
kumr imalf.thanelerini çok be
ğenmiştir. 

Vekil ile konuşmak fır atını 
elde ed~n mahkumlardan bir ço. 
ğu İrnralı. Zonguldak ve Kara
bük ce?.a evlerine nakillerini is •. 
temişlerdir. Vekil de Üsküdar 
müddeiumumisine bu hakkı haiz 
olan mah.kQmlarm dileklerinin 
yerine getirilmesini emretmiştir. 

Vekilin bugün de İstanbul ce
ea evini dolaşması ihtimali var. 
dır. 

Türk musiki üstad
larının eserleri 

Eylülden itibaren on beş kişilik bir 
hey~t tarahndan çaltnacak 

Musikimizin değerini halka 
göstermek ve ayıu zamanda 
kıymetli ve tarihi eserleri dinlet
mek maksadiyle konservatuvar 
mühim ıbir karar venniı=J ve kara. 
nn tatbikine ~tir. 

Eylül başından itibaren 'bütün 
kış mevsiminde devam etmek ü
zere konserler hazırlarunıştır. 

Konserlerin programını tesbit 
etmek ii'llere dün belediye reis 
muavini LQtfi Aksoyun başkan. 
iığmda bir heyet toplanarak tet
kiklerde bulunmuştur. llk kon.. 
aer H3'!MP1'izade İsmail Dede'ye 
ithaf olunacak, büykk bestekft
rm eserleri on 'beş güzide şaıhsi-

n · ~ hey~ı..1.41.P. 

Francala tevziatı f 
Belediye tktısa.t mildllrlüğüniln 

francala tevziatı için t~ etmiş 
<>lduğu yeni şekil bir k:ıç güne ka.. 
dar tatbik mev.kilne kona.calctir. 
Yeni şekle göre, her hasta va -
tandaş 250 gram francala alabile· 
cektir. 

Meydan Temsili 
Beyoğlu Halk.evinden: 

1 - Dördüncü meydan temsi
li 19-7-941 cumartesi günü 
saat 18.30 da Tepebaşı Çocuk 
bahçesinde verilecektir. 

2 - Temsil parasmiır. 
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Döndü ve hiç bir kimseye kar. 
şı mesul ve borçlu değilmiş gibi 
salondan çıktı. Senihanın ve Ka
yanın gözleri hayretten açılmış 
Hakkının arkasından baka kal • 
mışlardı. Bu şaşkınlık birkaç da. 
kia sürdü. Sonra Seniha Kaya. . 
ya 'dönerekk: 

fmdan çalınacaktır. Her konser 
üç kısımdan ibaret olacaktır. 

Birinci kısım: Klasik Türk 
mu~ikisinin şaheserleri ikinci 
krsım şarkıları, ili;un.cii kısmı da 
halk şarkılarını teıfkil edecektir. 

Sazlarda; bilhass3 eski Türk 
sazlarının bulunmasına itina e
dılecek. ut. kanun, ney, santur 
kudüm gibi saz iletleri yer ala: 
cad<tır. 

İsma.il Dededen sonra A:bdül
kadir Meraki. Itri, SadulWı Ağa, 
Zekai Dedenin eserlerl çalı~· 
cakbr. 

Konserler, şehir tiyatrosunun 
komedi kısmında verilecek, as .. 
ari ücret alınacaktır. 

Belediye işleri hak
kında rapor 

Vali Lfıtfl Kmlıır bütün daire 
mUdilrlerine lbir tamiın göndere
rek her hafta yapıla."l jşle:r haklan. 

'da birer rapor verllmesinl bildir
miştir. Belediye müdürleıi, hatta 
sonlarında pazartesi günleri bu 
raporla.rı riyaset makamına gön
~cnniş ibulunacakla.rdır. 

VAKIT'A 
ABONE 

OLUNUZ 

nuna. göre yürütülmüş ve dün lad:lnr. 
öğleden sonra birınci ağır ceza.da Lisanın. şıiI ve edibin ser san'a~U kchimın tArlimar ve ~ 
muhal<eınesine haşlanmışır. zevk-ü htinerın haıab-zir olduğu bir devirde beni anlayıp takdir ıedeD-o 

Katil m841kemede de yakalan. lcrlıı bulunuşu, bu dlyar·ı iUurot.te sUrürum.uzu mucip ohnuştu lıh-
dığı zaman verdiği ifadede bu. hıddin çele-bıyP. şlikrnnlarımı sun&rım. · 
!unmuş. evvela Kutsinin ürorıne • G~rçi "Lamartin" l<>re en mutantan gi.hrahlarm pel)ketf çcıkll-
hUcum ettiğıni. elinde de bir bı. dıği atısanede, lstanbul kasideslcin sahibine bir ıeokak iluwu çok bir 
çak olduğunu, kerıdi~inin canmı sey dl•ğildlr. Ancak yerli zekanm itibardan düştüğü bir d~e buna 
kurtarmak için üzerine atıldığı- lavık değerilc kabul etmiş bulunuyorum. 
nı, Kutsinın bu sırada kazaen ya- . Fakir, sağlığımda da ihtişam ve debdebeden çeldJmıiş ve sa •lği 
ralandığım iddia etmistir. ıhtiyar eylemiştim. Devrimizin fUsaha ve bWegam, benim bu sa,.. 

Bundan sonra şahitler dinle. deliğimi nez.ime verdikleri halde, tuttuğum yoldan dönmedim. Şu 
nilmiş ve muhakeme diğer iki şa- halde allıma bağışlanan caddenin, Françelii.lara verilenler mild~iı ma-
hidin celbi için bugüne bırakıl. mur ve abadau olmasını dileyecek değilim. 
mıştır. Arıf-billah olanlar, bir lkilçllk muhabbet işaretinden iklim·J ru-

Bir hiç yüzünden 
Bir ana ile oğlu 
ağır yaralandı 

Beykozda, Ön.çe§l'.De sokağında. 
27-1 nuınaralı evde oturan Süley
man kızı 45 yaşmda. Hatice adında 
lbir kadın, evvelki gUn komşusuna 
gitmek üzere aynı eokakta 38 nu
mara.da oturan dUlger Salih öril
cUnUn ba.bçeslndcn geçmelk iste
miştir. Kadmm bı.hçeslnden geç -
tiğini vo sebzeleri ile çiçeklerini 
çiğnediğini gören Salih ÖrilcU he
men evinden çıkmış ve Hatlcenin 
tl7.erine atılarak yerden kaptığı 
bir taşla yüztlnden yaralamıştır. 

Hatice yüzü kan ~inde evine 
iiderek bayılmış, bunu gören or;.ıu 
26 yaşında Hasan hemen Salih 0-
rüc\ınün evine koşarak: yapbğı :işin 
doğru olmadığını, eğer bir ziyanı 
van a.tazmin edebileceklerini an
nesini yaraladığı için karakola mU
racaat edeceğini söylemiştir. 

Salih ÖrüciJ yaptığı harekete 
pişman olacağı yerde bu sözlerle 
lbüsbUtun çığırından çıkmış ve eli
ne geçirdiği blr kazmayı bütiliı ht
zıyla Hasanm ibaşma in.dirmiştlr. 
Kazma Hasanm kafasına isa~t e
derek derin bir yal"a aç:ml§, kan
lar içinde yere serilmiştir. 

Va.ka yerine yetişen polisler ifa
de veremtS•ecek derecede ağır ya
ralı olan Hasanla annesini nümu
ne hastanesine kaldırmışlardır. Sa
lih Orücil yakalanmış, t;a.bkikata 
başlanmıştır. 

Refik Saydam caddesi 
Belediye refai Lfl tf.i Krrdar Toz

koparan caddesinin ismini dcğig
tirmeğe kara. rv~tir. Bu cad
denin :ismi (Refik Saydam) sa.dde
si olacaktır. 

ha mukadder bütün f~yzi alabilirler. Bundan dolayıdır, ld zarif hem.
şerilcrim !çln bir kasidemde ''bt-mihr-ll vefa" deyişime nadlm)m Ve
fasızlık meğer "halvet...i saft-zamiran." r «hane-i a}in.e» teJ&1dd ~eclen 
bende imiş. 

Dcvletlfım, 

Alem:i • ervahta buJıınanlBJ' için man w mesafe olamaz. Hez: 
ruh-1 hevadar "sırr-1 isrfı•• ya mazhardır. Buian içimde Ya.tan hn.sreü
tut.uşur ve bir zamanlar gll%ellerlle lıembezm. olduğum Denıaa<~t.iı:i 
sürlarmdan aşıp sılaya koşarım. 

Son gelişim.de yolum, doğduğum eeım.te llirumıtt.ı. ~ goeall.. 
larm adnnı heceledikleri bir duvar te.vham ~ce, ~ 111' ~ 
Nedlm" e bah~unan aokak budur. 

A benim devletltmı, 
Bir gazelinde: 
"Hac yoll:mnda mlş'ale.f Uri.len g6 

Eııbab-i aşk içinde nümayamm ey göni1l" 
diyen bağlı yanık bir avareye hiç mi rahminiz )m°T Oıiillen!ıı 'tlıifan. 
susuzluktan kervan yolcularmm dutla.klan gibi çatlamış. Levhadal:i. 
adımı toz tabaknlan kapla.tnr1. 

Halbuki bunwa gelirken, biraz aşağıda i1d yanma su yelpazeleri 
fışkırtan ve keneli .kendine giden garip bir Alet gömıütflüm. A.caha 
bu seyyar şadrrvan niçin benhn diyanmdan. benJm sokağımdan geçi
rilmiyor? Yoksa bağmn gibi N>ltalım da yanıp km olsun diye mi? 

Ben, sizleri divanımda serin hlya'banlar, :r.emfA'l'Deler, çağıltılar 
içinde dolaştmnaktaymı. Niçm bma bu m1mi1 revt. ıve namımı km. 
bô.n-i kel"beın. kıldınız? 

Emreyle. devletıfım, IMfeJ!e. dev!etliiın. o~ ft93D gm.. 
de bir kaç kere benim de Yolumdan gegllİD,. TS§lenn lıağrmdaık1

1 

1JU'8"" 
lara su serpein. Sen de au. "1:l ula ol. 

·~ A1mıet Nedim 
"' 'Aslına w(iundu.r: 
) DADI S"CHA "GEzaıN 

ilkokullarda ikmal 
kursları dün açıldı 

Orta okul ve liselerde bugün açılıyor 
Lise, orta ve ilk okullarda ik- m yasnıat*. 1lk cılm1laıa alt o. 

male kalan talebeleri yetiştirmek lan lalr8laZ' dOndmı it:IMLruı fuıllı. 
üzere ikmal kurslarının ~ı.l&eao~ )'ete tıaeJ•m•rdır. 

üzülmeyin sakın. Faile Beyin de 
hesabını bana yazın. Alacağı o. 
la.n bana başvursun. 
Arkasından da gülmeğe baş • 

ladı. Doktor sabredemedi: 
- Fazla atıp tutma, alimaHah 

a.cmını çlkanrız ha! •• Hoş sana 
başvuranın başından bayır kal
maz ya! .. 

Faik Bey, ddttorun lafını kes. 
ti: 

Bu laırıslar 1i)ntrıK'ılııll b le 

Beyazıt 5, Kadırga 3, J'atJh a-
smda: Fatlı 13, KaraglJmrUk =. 
Topb.pı 34, Unika~ M. E.Jlp 
k•za•mda: EyUp 36, Beyoiıu » 
• ......,.,. Kaqnpap 8, Beelkbıt .. 
saamdn 19, 'Oaldldar hamda: 
!hu.niye 19, Kld*öy .......... 
Kadıköy 35, BUırk.6y kenen=h 
Balmö7 1ıirincl <*1llda ~ -
lardır~ 

- Bugün Halduda lbir hal var. 
Hareketleri QOk asabi. Yoksa. 
babamdan fena bir haber mi al
dı? 

~.4Z.4H: l.f M.4N AH 151(.41. - Ha! .. Bak u daha unutu. 
yorduk. Yarm akşam siz.de top. 
lana.cağız Osman.. Bakalım ma· 
samxzm hali nic~ olacak? .. 

DJtw taıattao wta <*ılı! ..... 
eelerdc kraJer bagQnden M.,._ 
l9dmJI bahmeaddaıdır. Oireım. 
bdro1an •Mtada.r <*al ........ 
ne b9diri1mletir. I{aya cevap vermiyordu. O. 

nun hali şimdi gülü~tü. Hakk!. 
nm alaylarına ve istihzasına m.a... 
na veremiyen Kaya şimdi QOk 
şeyler düşünüyordu. Biitün bu 
ferui fikirlerin en başında Hakkı
nın kıskançlığı ve Seniha~ın Mlı 
bulunuyordu. Müteessir bır hal. 
de Senihaya döndü: 

- Müsaade ederseniz ben ar. 
tık çekile~im Seniha Hanl!l1· 
Kardeşim biraz rahat.c;ızdı. Sız. 
leri bekletmemek için gelmek 
mecburiyetinde kalmıştım. Beni 
mazur görünüz. Allahaısınarla -
dık. 

Seniha, asıl şimdi şaşalamıştı. 
Hak!unm on bir aydır bu derece 
hırçın ve misafirlerine karşı böy 
le kaıbaca hareket ettiği görül -
meımişti. Bugünkü hareketinin 
manası meydandaydı. Kıskanç • 
ltk. 

Ama ikimi. kimden, neyi ne. 
den? kıskaruyordu. 

Ortada kıska.IM;lığa vesile teş
kil edecek ne gibi ibir hal vardı? 

Bu dü.,.<;iinceler arasında iken 
Kaya elini uzattı. Seniha lhtiya. 
n dışında Kayanın uzanan ıelini 
aıktı. Kaya. ~rtldü. Seniha. ar. 
bamilan '1mecti. Salomm °"'
sıncia ayrıldılar. 

Seniha, tam içeri döneceii 81-

rada İnci koşarak geldi. Üzerinde 
bir sevinç vardı. F..ğer vaktinde 
haberi Senihaya vermemiş olsay 
dı, muhakkak tıerslenecekti. İnci 
Senihanm kulağına eğildi: 

- Müjde hamrncrğmı. müjde! 
- Ne var İnci? 
- Müjde hanımcığım, Maıh. 

mut Bey geldi. 
- Ne vakıt? 
- Daha şimdi. Biraz önce . 

Ka.ya Bey ~!kınadan lbirlca.ç da -
kika önce geldi. Çok yorgun. Ba. 
na talimat verdi. Geldiğimi sa
kın misafirlere ihaıber verme. sa. 
dece Seniha Hanima söyle, dedi. 
Odasına çıktı. Şimdi b~u 
haznfanıağa gideceğim. 

Seniha çok sevimni§ti. Biraz 
önceki hidieeyi birdenbire unu • 
tuverdi. Durgunluğu hemen be. 
men g~ti. 

- Oh! Hamdolsun İnci. Bü
tün sıkıntılardan kurtulduk de. 
mektir. Hele Hakkımn bu a:kpm 
ki minmm halleri. Hiç onu bu 
halde görmemiştim. Ne ikadar 
asabi .idi allallıım. '.Ama, arbk o 
da benimle beraber ammr. 

lnei de Haklanm aeabt halini 
g6nnüştil. Senilıaya biraz dalla 
eokuldu: 

- Haıumcığmı ne yalan f!X1y_ 
ı,e,im ben .da'4i1!i11••11, JmJdD. 

Hakkı Bey' yukarı odasına çı -
karken merdivenleri kmnak. par 
ça.lanıak istiyormuş gibi topuk -
lannı çarparak baszyordu Ne 
var? Ne oluyor? diye düşündüm, 
bir tilrlü bulduramadım doğru _ 
su ..• 

- Yine hl§ evham, lüzumsuz 
8!$abh~t İnci. Haydi kmm. sen 
işine bak, aldırış etme lböyle :teY
lere. Geçer bunlarm hepsi. 

İnci salondan dşın çıkarken 
b~ masasından Faik Beyin gür 
kahkahaları duyuldu: 

- Nihayet yaptın yapacağını 
Oemancrğnn. Evirdin, çevirdin, 
üç koz size sürkontri ya.pıştırdm 
sonra da içinden çıkamadın. dört 
içeri girdin. Söyle allahaşkma. 
hangi puvanma gUvendin de at.. 
tın tuttun. Şu halimize, bir bak 
da insafa gel biraz yahu!.. Mil 
yon verdik, milyon aziz pa.rt.e7.e· 
nim. 

Osman hiç oralı değildi. o i. 
şin alayında: 

- Ne miloynu birader, ada. 
ma.kla mal tü:kemnez merak et. 
me. Milyon dediğin şeyin bir pa.
rasmı verecek gaz var mı bende 
bir lbaksanna 

Sonra da öteki masa arkadaf. 
larına dönerek teselli yollu: 

- B&ylar!. Merak etme.Yinı 

Doktor tamamladı: 
-Ya büfe! .. 
Osman ciddileşmişti: 
- Orasını Allah bilir •• 
Faile bey alaya devam edecek 

tarafı bulmuştu: 
- Eğer işi o tarafa bırakır • 

sak vay halimim .. Ben masarun 
boşluğundan ürkmem.. Ne de 
olsa nafakalamnızı da kendimiz 
getirebiliriz. Nihayet bir man.. 
gır tutmua misafir gittiğimizi 
az çok dilşü.nütiiz. Fakat evde 
kimseyi bulamamak, facia bura
dadır işte. .. 

Doktor SÖ'lJe karıştı: 
- Aman dikkat et Osmancı. 

ğnn. Vallahi anandan emdiğin 
süt burnuman fitil fitil gelir. ka.. 
rışmam.. Şimdiden i11timatomu 
verelim de sonradan cayma.. Ha.. 
berim yoktu. falan deme.. 

Bu sırada Inci salona dönc!ü.. 
Seniha olduğu :verden kmııtda
mımuştı •• 

- Hanımefendiciğim, Hakkt 
bey si7j odanıma. bekliyor. 

Seniha rüyasından uyandı: 
- Geliyorum lnci.. Misarırle. 

ıimiz gitsin de ..• 
Doktorun ııeeeli ne&ıeli sesi du

yulµyordu: •. 

Kurslarda teclrtııat ..a.h mrıt 
8 den 13 e .__, ..- eımee• 
tir. 

Noksan Francalalar 
EmlmSnünde ya:pıla.n koobcL 

ler neticesinde bi~ fırmcla 133 
adet eksik ekmek bulunmuş, KD
çilkpazardaki fra.ncala. fırmmc)a 
da 65 kilo eksik francala gl'ırlitr 
rek mimadere edilmiftir, 

Bundan başka 26 esnaf, 20 '°'" 
för ve 4 arabacı~ 
trr. 

Yirmi yll enelki Vaki 

ıe212111a1-m 

Telif ve tercüme heyeti 
lılaarif VeWetlnde ftftlee "ı'.nt 

'" Terc:tllDe Heyeti. mmlJle ..... 
edllmll olan ft bb"•tr mıemıı cil
mıyaıı encOmen ••mm ,.""""""' 
devam edeoeC1 haber aJmm ..... 



Bitaraflık k nununu 
derhal la ~vetmeliyiz 

le in se,. stis ni yeniden 
t is etmek ve Hitlere kendis n -
den korJnnadJğnnm göet rmek için 
bitaraflık kanunu d rhal JAğvedU 
melidir. Bu kanunun llğviyle Ame
rikan v url n lngiltereye işliye -
blleee 1 rdir. Eeuen şimdiden ha:rp 
haJind ylz. Gönderdiflm:Jz harp 
mabem lntn İngiltereye varma -
em tem etmellyls. 

I ·Şark cephesine :ıılden Gençlerbirliği Petenin uri. alilere s ov ey şe 
ıtal~an kıcaları Türkiye şampiyo ıu mesa11 hOcum 
Vıyanada (Bas tarafı ı uıcicıc> Londm, ıs (A.A.) - Suriye. 

26 
b. t h . 

etmf§ler ve 16 m=· .. ıı<ll; \ill ı.ırn.ıe de mütareke dün sa.at sekizi beş ın on acmın-
Roma, 15 ( A.A.) - Şark cep. durdurulan bir akınd!ln sonm 1 hlcı • geçe genervJ Vilı>on ile general ı 

besinde harp edecek olan İtalyan ne kazandıktan flr!kikten A ıntn l. D .. nz tarafından murahhas ola. d 3 b f ld 
heyctı seferiyesinin ilk kısmı Vi. tJği sıkı bir §UUe ikinci l ·.::ırını d!l ıak gönderilmiş olan general a. e vapur a ırı 1 
yana'ya varınıs ve orada ar;keri yapmI§lardır. rasında imza edilmiştir. Metnin 
ve sivil erkan tarafından karşı. Bu sayı ııe Mklmiyelı ellerin kat'i teferruatı henüz malfım 
ı.ınmıştır. gençler Beşikla§ kalesini sıkı .rm jll değildir. General Vilson'un söz. 

Türk - Bulgar 
hududunda 

ooşlallll§Iar ve 26 mcı dak!kad.ı sa - cüsü gazetecilerle harp hakkın. 
dan inkişaf etfüdlklerl bir hU u n da yapmış olduğu son eörüşme 
Mustatanın ay~ı ne UçUncU a · _ esnasında Suriye E"ferinin ma. 
nru da yapIJll§lard.ır. B4 s.ıyıdan aoıı- hiyetini tasvir etmiştir. Mum&.i. 
ra maça bir U&blyet havaaı Anz ol- leyh bu tetebbUsUn ne kadar 
muı ve oyun tedricen aer:. bir cere. miifkW olduğunu gölltermjştir. 

lklfya 13 (A.A.) - Bulgar ajanm 
1 

yan &lmatıı bqlamqtır. Arui çok arızalıydı. Bundan 
blldlrfyor: Kaamaflh. Bqikt8§1Jlar, 3-0 mat· baska müttefik kuvvetler hari. 

B:ı.zı ecnebi ajanalan ve bu meyan. ıap vaziyette olmalarma rağmen fır- ku!Ade dövüşmüş olan Vifi Ja_ 
da Tu ajansı, Bulgar kıtalarmm gG. sat buldukça rakipleri.niıı kalelerine taatma j[arşı da harp etmek 
ya TUrK hududunda taha§§Ut etmekte lnmekte kuaur etmemiflerse de ı.aa,. mecburiyetinde kalmJliardır. 
olduğuna v-ı Boğazlara karıı bir ta.. bet.iz vul'Uflan ytlztlndeıı topu mUte- Vişa. 15 ( A • .A.) - Fransız 
arnız lçlD hazırlıklar yapıldığma dair madiyen avuta abmflar battA 40 mcı devlet reisi mareşal Peten, ya. 
haberler l§lla ediyorlar. dakikada lehlerine kazandıklan pen.. ltm §&rk kıtalarma apğıdaJri 

Bulgar ajansı, Türk • Bulgar mUna altıyı da gole tahvil edememiflerdir. mesajı göndermiştir: 
aebetıeri.niıı &flkAr bir tarzda 1blAlln1 lkl.Dci hattaymda BeflkU.,Iılar mat. Müsavatsız ve çetin bfr aylık 
utllıdaf eden bu haberleril\ en katı lClbiyetten kurtUlm&k umtyıe JaOcum. muharebeden sonra sillhlan br. 
bir tarzda tekzip edllmeaiDe aa1AJıi1et ıa.ra bql&DU§lardır. Fakat 115 dakika ra~ mecbmiyeı.indeyiz. :lu 
u mah.fmerce mezun kıJmmıftJr. .uren bG tazyik devreainde Gençlerin mü.avatmz ve adalet ;z mücade. 

Bulgariatanm TUrklyeye kartı mu.. müdafaam Beflkt&fJılara •YI çıkar- lede Fransa si7.leri muhabbetle 
ne battl hareketl peH&lA maJQm. mak fıratmı ffl"IDelDiflerdlr. ve iftiharla takip ttmekten hali 
• TllrkJye De BuJ&artstan arum. TuJik&u kurtlllaD v. t.drlcen kalmamıştır. Muharebelerde ka. 

dül cladak manw11et1er1 berdnam MJıılml,.ta eUM .- a...ı-. ,a.a nmızla ebedf alank ~ 
dJr .,. PQeBJerde 1nm91nuua clek!A- ..., ••pe·dall - 11 lllel dl~ isbat ettijjniz Fransaya 1ıuR'On. 
....,. 111 dl Ubt1e ldllmtl bul1m- da ...... .,... ....... 9Qlıt imle de .......... r'ehtinlsl 
maktmdlr. ... da ,.... •• 41111. göetermekt.e 6wam ecfece'sints. 

.. .at.,._ Ml:ll ı ı 11....._1ı1r Millet slıe mectı111111 tOJa'aııdR:. 
lld taraflD 1ıldılilDl ..... -- q. Marepl Petım. ~ .-rk bal. 
,.._._.. fdıalWak welmtrtlltı kına da qağıdald mea.jı gön. loskova 

tahliye olun.,ar 
lıalml 'N taJrmlar OJam-.... ~ dlnnittir: 
fi n. dmUD etmlftlr. i'nw. kbm 1* twaveı. w 
............... ""*Glmt- mllavalma bir .......,in 

... .,......_.............. ~ ... 7a!ma l8l'kta 
tlılldU. 11..,. "'".. ...... ......... ,.. •Jllbr. -
-- _. ....... o1aa lllal al J ıt = :-.:ı-:a::---: 
,.. ... dl::« - MdlleJll .-w. .,. ettiltnla Pnma ..... 
~ ..... , & .. ~ ....... ,., mll•tıııllit .............. dııı1aııı ........... _ ..... __ ,. .. mimettubılım ...... 
..,.. .._ oıa- - ..,,....... Karannz iırtlltbllHn ne .....,. 
.. ise~ ,..Stlllim •• ..,..,.., el:ıı ... ~ ... ...,.Dili. 
ı.-,......,... ,........,. .. _..,_..una 

l'.lll*ti, ıı (.LL) - u,w. 
~R6re em;,.• ............. Alman tebliği 

Bnlin, 15 (A.A.) - lyi haber alan 
bir menbadan blldırlldlğlne göre Al
man tayyareleri Pazar • Pazartesi 
gec~l SUveyş llmanındald dllşman 
vapurlarına hücum etmişlerdir. Bu 
hUcwnda ~ ceınaı:. 26 bin ton 
hacminde Go ftPUI' kaybetm)flerdtl'. 
Dl#er bul pmflerln de huara Ufra• 
dıA'ı tahmlD edlleblllr. Huara uğradı. 
fi kunıeUe taJmıln edilen &'emiler •· 
ruaıda ber btl'I 6000 tonluk lkJ tta. 
ret gemlainin çok sarar gördOl'U ve 
bwılara t&mamlyle kaybolmUf naa. 
rlle bakılabllecetı anlafll.maktadıl'. 
14 bbı tonluk bllyllk bir nakliye ge,. 
mlalne tam labetle gok -tır bombe. 
Jar düfllıotltıl'. Bu llombalal' bir fi* 
fiddetll iııflllklara aebeblyet veımlf-
tir. 

.AJDI hGcum esn•1111da IS bin toaJaJı 
dtfer bir vapur da huan. utnumf.. 
tır. Diler bombalar da dJIW vapuıta. 
rm hemen yan1armd& patlamJ§tır. 

AJmpnlep zaılat& -· 

........... 
• _,. illa' '-lıl .\1111111 ••n 
- ,,. r ıtaraırtrn ...,. ...... 
......... l'•• 

AjJr .......... ı.sıla! il Dk 
~ mlıelılıı• ~· 
ıs. _ _. ............... 
be_,, ca. h'r •· 
~ kGteuwtala ıa,.r 

_... .... ,.. .... bltlla ... 
bbJl taamuılal' dlpııııM balı a. ,...t ~ ........ - m.t ..... •lttlr. ..,.,"""._ .. , ...... ... 
...._ 1ılmlm w ciım Wr lıımaı 
ı. teıwUe •...-. ldPz 'ı' dit. 

••• -- ......... -...... --hnıi ...... .,.... tAql: .... ". _..... ................ .... 
llada dolra um 1me1ret1 -... • 
dlJw. »ap;ene - b87Dk 9Qlat 
'ftl'dlrllmll. Duna mmtaternda 101 
tank türlp edllmlftlr. ..... ......,_,_.,...-.,.. km.,,..,._ te'ltfll: a. ~ 
Dba ~ .......... •ulıa.-t 
t8fklll'I ... - ,....,.,._ ........ 
rl .,, ...... - "" .,. ~ 
a& ...... ... ...... ,.,..._Ama~ 
Jngnendu;IJjm töllll= ..,... 111. ..... , ............ ..... 
cl9 ........... .._ ..,... ---
per ... Duna Dlldr.lea'bdla J1l)ran .... 
_.,_ ... 9ıılllmtt aa:mıılmı 

.... d& aıteeı. 
......... (A.A.) - ta&Cl ........................ ..,,..,. DDll.. ..... .. ..•. 

llGlflW flllltlll aptttlldıflllar ... 
.-ar •••W8Jdıl ıeo ldlomMn _. 
..... ?1 •• 

.... ıı (..u.J - Ps•rk 
ld IUnll A1muı • Jla -lllbll" 
~ •••'inde ild 

=
~~ ... . . ............ 

W ka1anlar 1- tllr c&ilıtlı. 
la* ... 17 

'D ..... ba1(&ıa. 
Dılecllwn... ali -- bir 
aow,eı .... r.a. .... ... 
mil*·• Mı& ....... Pba 
t11rlddP'-l *Wll hp •••= 
ra..ukD:tewa .... _.. 
........ , ılrtedr. 

hınket etmit ~ • tim 
tariffıllui bt'bm lllA1 ... ~~eawn--.nı a.a•a ... ,..... 

ftfi. ıı < A.L) - oa '1allll 
YdlriJar: s.v. ... ı ......... . 
mata tatili M ......... dL 
aa.ltlWID-..m.w. 
lerf tanlurm: 

Bir tarlftaD ~ maıta 
fik lmnıetler keaaam Gw
nı V'ılaaa, ... taraftan prk 
Jmnetlerl b+tt c ıtdan mmwl
ni CMnen1 IM v~u.- aeatı. 
daki tenlt .... ~ ve 
IAhtan ...... llillMaln•ta 
~ --- liUasmıda mu. 
!1116 bhıllhıdır: 

1 - Mutı sat 11 tmm• 
*1 _... .. 2t 1 bir dakl· 
b ...,_ tlıtll edjlm"6r, 
1-WLA bNttıtleJ> Surl· 

~M.!:-uullllll~e. 
Jtıtı- kav oatltll ....,__ m tanrn 1 n Uılllit ecliledı* 

.... bl ....... tnde ....... 
ıtilllltfti6elrlıill'qlabi-' m11-...,. 'ttd kdaatı 
&WI -.tle •IL9HN W '*'an 
•aaatyatB .... Datia1aftn ir 
galine tnıııOl edece1denlir. Fran 
- kıtaatı .......... aen. 
~ War matıdat bdrG. 
lada Pı"•"ırm •••udim 11-
tlnda blwManbr • 

llısmfJlt wr-su Oebell
c11r111 batt••• 1*lt --- ted.. 
birler ittilm eı1ftmilt'r • 

S - 'Baebea meol6da -..U. 
oıdalard& bulunm ,.,_ Jmy. 
fttllriaia ,m.. 4llr1uiJ. mtıtte-

fik nvv.tleria ~··-~ ttlllla ....... ,Jte~ 
' - Kar& 'ft \.ıDis ...,. tar 

ıam illll Jmnıetllrim •• -... 
JecNtlr .. 
ı-n-.ıa.~ .. 

kert ihthw ıra tdilı asittir. Ba 
an.tler .............. 
1'I. ~ ..ıdan - .. 
bimmetlulıle Ntlbr ..... 
Jeclir. ,..._ =~· . .,,n 
~tdld ....... .-. ..................... .... ......... 
ıua-..... ._-....ı ... 
taara bns•rd 1 -.ti .ı. 
tma..·Wr ........... ... 
--.~ .......... M. 
JUi dua )i J ... d •• 

=trt~ııJ.:'~ 
Mkr' , ••'ı•!r,.,.a;: 
8lıili. tanlı >aAllll.~ 

Kamç t 
Sovyet Rusya ta 
dan tehlikeli rnıll 

ilan edileli 

Japon1 
Bundan mern 

olmadı 
Tokyo, 15 (A.A.) -

tJh.barat dairesi 8&wbll 
beyanatta Sovyetler 
M.cıekovadakl Japon 
V881taaile tebllğatta 

K&mç&tka ile Japon 
bur mühim bahri m 
rmm Sovyetler Blrtfii 
t8l'81'lndım ıt.etı•ell 

- Ma edlJdlitıd b 
Sovyet hük6m&U 1111 

meena ~ iQiD 
ım ..,,, da 4lıııua 

rildD lweld.tta 111111-• 
cleblla.te okiulurm ilesi 
titr, Japon ıı&rcu.ll ba 
mda mütaıea )'ik1l 

harp cemilerlıda -~ 
.... Mlell&tt& 'lllllıımMll!I.! 
........,... mmlımJJ,._ --·-··-........... 

Ruz ve Ha 
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Bl1t& BDBBI ROMAN ' ~e~_eral Cemil Tan-;in beyanatı 
MU CiZ·ELER DOKTOR u 16.7.1941 

'7.SO llaftt 
pa.rçalar 

'7.45 A jans 

19.SO A j ans 

19.46 Fasıl sazı 

20.15 Radyo 

Turk soorun amatör ruhu-
nu muhafaza e ec 1 8.00 Hafif 

Türkçesi: 
MUZAFFER ACAR 

v • 

aız .. ,, ~azan: 
'7 PITIGRJLLI 
~ 31 

lil'f:~or, Grandüş~sın bu sözle
Qın '1i~~~ edilememişti. Zuifel. 

gibi biıi'birine tesir ederler. 

parçalar 
8.30 Evin saati 

12.33 Karışık 

gazeteııı 

20.-i5 Bir Hallı: 

Türkihıü 

Beden terbiyes! unıum müdilrü !!'e. malı mezat mnl l 1 d ·• '. • u ı o mama ı rr. Ve B ~ 
ncral Cemil Taner Ankaradan şebn. kendı klt'ı'bu" ne hu" tu" n \·arlriYı' \l b ~ ey_oglu Halkevı·nde .,. .' e ag 
ınlze geımiştır. Cemil Taner ctün Bölge ıanmah. oradan oraya mekik do atletızm müsabakaları 

' 

11.iğjıti "41.lJlden itiraz etmek iste. 
tjııe anltyan Grandüşes kendi· 
~aret verdi : 

?)_ ...... ~-
"'elJ. r"."':'ylıe~i~ .. Söyleyin, ~edi. 
erııe Ikırlerını açıkça söylıyen. 

....... n hoşlarurmı. 
.\ıtes ~·~e zannediyorum, Votr 
ll(ı~, eger fertleri birer birer 
ıieıı b~a çekip, küçük bir zümre
le haıll" kanaat edineceğine, küt. 
lı 8<ı 1nde bütün şehre aynı sua
trıııy;n~ş olsalardı, o zaman bir 
hal'ekn ldeal elin otomatik bir 
~et:tıe Orteliüs caddesi isti
ıli. ~ döndüğünü görürler. 

" Crand·· g;;.,.,,.1 "'J~le uşesı, gene ......,_, mavi 
l'tyle gül. d' .. ..... l3e u. 

de d ... n, dedi, sizin kanaatiniz-
\'\·eıegiliı;ı.. Bwıdan birkaç yıl 
ıuel'i llolıvutta Şarlonun mukaL 

Yap
1
, arasında bir mili!abaka. 

tıeı ırrııştı. Amatör ve prof esyö
liı-akl&.rak birçok kım8elerin iı:;
ıı~ h·~t~.iği ~u müsabakaya bir 
l'ııi§ti U.~k sınema yıldızı da gir. 
ler a· Müsabakaya iştirak eden. 
art~~~nda dünyanın en komik 
~ı\' erınden biri. baştan başa 
Olaıı 1~!e?lerde..'1 terekki.ıp etmiş 
~ilci l.u:1 heyeti tarafından seki
~~ir: ~l~n edilmişti. On iki bin 
~ıllcicı~ın reyleriyle yapılan i . 
~ıı. ?~ı:,.sccmede de evvelc;e se. 
rııı d Cllıgı alan o büyük komik 
u ş~kuzunculuğa düşürülmÜŞ
b~ ~lnı~i sizin kanaatinize göre 
'liek;snıfte haklı oaln kimdir? .. 
lıtj ~ ısyenlerden mürekkep ko -
~tcj <>n. ınu. yoksa on iki bin se
tııi"> lllı? Ekalliyet mi, ekseriyet 
lıiılı Mümtaz smıf mı, yoksa 

e mi? 
::: ~seriyct .. Kütle .. 

@(iYlı Şu halde hen de size $U!1U 
fıllıiaYeYim ki. jüri heyeti tara. 
larat sekizincilik, sizin kütleniz 
ıa.J'lk ın~an aa on dokuzunculuğa 
d'.şa 1~orülcn Şarlonun mukalli
~İtn t ı Şaplin'in kendi.si idi, 
\'e k~)'e haber vermeden gelmiş, 
rlakien~.isini taklit edenler arasın 

aı.ı. '!:tı.~sabakaya girmişti. 
>'e d" Sözlerden sonra Jizcl Judi

<>nct,,. ,, ..... 
!14-<ıı Şıındi de biraz seninle ko. 
~ı gib!ll Judith . dedi., Gene eski
ı~iıı 1 biraz çılgın mı ın? Senin 

......_Çok zengin oldu. dediler. ı 
ar, O ~adar değil.. f mkıin..-;1zlık 
\'ol'l.J. a:vagıma getiı ını'Yi düşünmli 

b.rn. 
1 .. 1Ye dalgın dalgın cevap Yer 

~~~~r~ya İngiliz usulü ıspanak 
ı~ lŞtı. İngiliz usulü pişen seb
~ıen tutun da. İngiliz miza_ 

Olan adar, soğuk, tatsız. yavan 
~lltı.a. her şey İngiliz damgalıdır. 
trı<ıı belki ~ok soğuk kanlı ol. 
barı sebeb4yet verıyor. 

~ıııı;-~ek öyle müthiş bir zen
ht· g~n yok Judith, fakat vazi
l~~b~~tediğin zaman en lüks o. 
• ı'.e, hırpalanmış bir µren. 
~lık olmana istediğin gibi I 

llı1n tçe hareket etmene. za -
\' 

111 
ve mekan mefhumlarını 

l'tııy 01:e, bir izdivacı drehal bo;ı:-
~:a, ınci gerdanlıklar \'e bir~ok 

bah Yonıar almıya kafi geliyor .. 
~a~ı ~ne ısliyorsun? Fa7..lası can 
lıktııgı ... 1şte seninki taın rahat. 

\ l' . . 
lı.ı: I:! Jızel, Teodora dönerek "<il -

........ 'f . ......_ a sız? 
C:Uıı ~n fevkalade 1.engınım .. 
fi'ak de bin frank sarfedebilirim. 
c·iıı at ıslikbalimi düşündiığüm 
bı~a~okuz ) üz frangı iı;tikbale 
feaer ır ..-~ f!i.inde yüz frank sar 
b"tıi~k yaşıyorum. ~~ .?ara da 
ehı-· okumama. dm•unmemc. 

d<ı]. ın sokaklarım yava olarak 
a~~tnama kafi gciiv~r. 

l'IJi 
1

1 s~rada ye&il !'lalala g-etir
-era~. Jizel. Teodora dedi ki: 

tıi~]. ltıraf edeyim ki fikirleri. 
ı'lın~ bana biraz cılgın gibi gö. 
~y~~sunuz.. · . 

l'ııan .~ger hysterik:er. sar ahlar. 
kaq hklar olmasaydı sanat ne 
ranh~ tatsız. tarih ne kadar ka
<.ılutd ·hayat ne kadaı ;ekna ... ak 

!'( u. 
li~ı:~ük bir kopek maresalin 

da. i l'ıne sıçradı, sonra oradan 
·r~dnerek gitti. sini dişlerivle 
haşla~run e1lerini kemirmiye 

J' ı. 
t~~:ızeı. J udi ve Teodora döne-

- p-~ '(] ,:.ger Judith sen hala Nösa-
ııt~ e~.ı mektep talebesi i~en \'C 

zı rno.~).? Teod.or bana sözleri
kirı~ gorundüğüni.iz gibi iseniz 

I? ta b. iv<· m lr anlasmayı tem il 
· >rsunuz demektir. 
-N • evrastenikler, pusulalar 

Diye Teodor teyit etti. Jizel 
atıldı : . şarkdar 

- 1yi ya, dedi .. İşt.e ideal aşk. 18
'
15 Kan~ık 

öğrcnl~ oruz 
21.00 Z1raat 

t!lkvlml 

Bu h program 
- ususta henüz hiç bir 18.03 Danıı 

21.10 Solo 
'13rkılar 

şey söylemeyin. diye J udi itiraz 
etti. Çünkü ihenüz aramızda uç müzi~ 
günlük bir sevgi var. 18.15 ~ft>mlel•et 

.n .2;; Rlya~l"tit·uıu 
bur bırnd0&u 

22.1 O Karı'?tl• 
. - Üç gün mü? Oh, bu pekçok postaııı 

Nasıl oluyor da aşkınızın inkişa- I8.2ı> lluı politika 
şarkı 

22.SO Ajans fmı bekliyorsunuz. Bu artık aş- radlM>leri 
kın sonu demektir . -------------

Jizel bu sözleri söyledikten 
sonra sofra-O.an kalktı. Yemek 
nihayete ermişti. Diğerleri de 
kendisini takip ' ettiler Dört uşak 
sandalyaları çekiler ve metroo. 
tel bir .kış bahçesinin kapısını 
~ınca ıçeriden bin bir çeşit ku· 
şun tatlı crvıltıları geldi. O ka
dar ki insan kendisini bir orman
da, cenup adalarının birindeki 
bakir ormanlarda z.annedebi -
lirdi. 

.lizel büyük bir iftiharla yaba· 
ni otları, sıcak memleket nebat. 
!arını ve bunların arasında uçu. 
şan büyük kelebekler i göstere. -
rek: · 

r Devamı ııar J 

:E -> 
:::.:::: 
< ..... 

' ıtKlll .. I 

vuntıjll• 

ıt• 
. . .,., 

Ögle 
I k indi 
Ak.,am 
1."ntsı 

1(1l'18.k 

Çarşamb. 

16 Tem. 

O. Ahır: 21 
llı7.ıı:· : 72 

\ a"u'' tt..,zanı 

5.12 9.oı 

13.20 .:t.40 

76.19 8.39 
20.89 12.00 
ıı.36 1.57 

S.29 6.50 

Perşembe 

17 Tem. 

f:'em.iitırr 22 
Huır: i:J 

\ 

\ a,...11 t'~ı..at-n 

;; . .ı3 9.01 

13.20 u ı 

17.18 H..tO 

20.39 ı·~.00 

22.3;> ı .. )7 

s.s1 fl.()2 

1 Nişanlananlar 1 
Yeni Neşriyat : 

ŞAIDlERDı\..'\ 

&~oğhı E \·lt>ndlrme .tne-ınurluğunda 

Nişanlananlar: 

Genç nPslin kıymetli hikayeci· 
lerinden Sait 1<,aik'in en güzel ve 
seçme · yirmi hikayesini bir ara.ya 
toplayan bu güzel eser çığır kitap
evi tarafından bastrrılmıştır. l:<'iya. 
tı 40 kuruştur. Okuyucularunıza 

tavsiye ederiz. 
. * * * 

Kl:lSımptı.şa Kercetecilel' So. No. 28 
de oıtrt!tmen Ahmet Adem GöğdUm 

ile Semahat Altun, HMköy SUrUciller 
sokak No. 4 te Amele İsmail Akarsu 
ile Şah\'er Kaleardı, Beyoğlu Aryon 
sokak No. 18/ 3 te Avukat Ali Özkök. 
ten ile memur Semiha Kok, Kasını- J'fALl .A HiKAı·ı~LERt 
I'a.!ia Zincirlikuyu Cad. No. 09 dıı Meşhur 1''ransrz muharriri Sten-
.N'akka§ Behir Ağralt ile Hanife, Bey. dhal\n esı?d olup Maarif Vekilliği 
oğlu Komürcü Zeynel sokak No. 2 de j tarafından tercümesi müsabakaya 
GaTSon Hasan Şeramet ile Ha.tice konulan bu kitap Hamdi Varoğlu 
Kt>.se, T:ıksim Aynaııçeşme sokak No. ta.rafından büyük bir itina ile ter-
5 te komisyoncu Vedat Akar Ue J elfü cilme edilerek Ahmet Ha!H _Kitap 
öztürkUm, Ka.sımpaşa. Doğ'ramacı so. evi tarafından bastrrılm~t.ır. On 
kak No. 5 te Makinist Şevki Koç ile altıncı asrrda !talyada aşk mace· 
Kadriy•! BUtakay, Şişli Kodaman sc. ralarınr anlamak için bu kitabı o
kak No. 134 de Çlnici Nubar ile El- kumaık kafidir. Ta.nesi 50 kuruş
ma .. ı, Kasımpaşa Hacr Hüsrev mah. tur. 
No. 12 de Arbacı Hasan Kuyumcu ile #f. * • 
Şefika Meti.nyürek. Şişli İlhan sokak tSLAM ASSİKI..OP.lmi.si cfö: J\' 
No. 40 da dokumacı Yaşar Papur ile Maarif V.ekilliğincE' ne~rcdil 
Fahriye özkal, 'l'aksim Nane sol{ak mckte olan lslam Ansiklopedisiııir. 
N"o. 8 de Tezgahtar Ana.etaıı Aropo. dördüncü fasikülü, dolgun münde
\'anis ıle Atina Stavropulo.'l, Taksim ricatla çıkmıştır. Bu fasikülde de, 
Yenıka[a sokak No. ıi:ı da Marangoz tashih ve tadil olunmuş bir cok 
Hazaroz Köstekyan ile Bayzar Çuha. .maddelerden başka, ilim ve fikir 
cıyan, Şişli Şalr Nigar sokak No. 64 iı.lemimizin en salahiyettar sima· 
te Zirııat mtihendlel AJi Fuat Saydam larr tarafmda.n yazılmış makaleler 
ile Naııide Soyeren, Beyoğlu Yüksek de bir hayli yekün tutmaklıı.dır. 
kaldırım No. 9 da memur Nuri Arı- Ekserisi Türk alemine ait olan bu 
kan il" Saria ~arıt, Kasmıpıı§a Işıl•. mevzular, büyük bir dikkat ve iti
lar Cad. No. 4i de Topçu üstteğmen na ile ~lenmiş ve bundan sonraki 
Muı;taJ.a Kiı.zım Büke :ıe Didar Kızıl. telifa.ta esas ve mehaz teşkil cde
tan, Kesıınpaşa ı Lacı ıı,erhat çıkmazı eek bir kemal derecesinde olmak 
No. li de, Yorgancı Osman özmete- üzere, kaleme alrnmıştn-. Dördiln
ler Jle Hediye Okyanar, Takslm Bah. eü fasiküliin ihtiva (>ttiği telif 
çP.li lll\mam sokak No. 1 de rençber maddeleri tel'tip srrasr ile a."ağr
Hüseyln Uzun ile Meryem <.;elen, Şişli ya kaydediyoruz : 
Mecıdiyeküy Kuyu sokak No. de A. Akif Paşa (Ahmet Hamdi Tan
mele Cemal ile Fatma Tilrkara. Bey. pmar), Akkerman, Ak.~hir. Ala
oğlu Kalyoncu Kulluk N'o. 151 de gıı. cada.ğ, Aladağ, Alaiye, Alruıehir 
zeteci Piyer Deyırn ile Hlr!lula Beye. (Besim D·ırkol), Akkoyunlular, A 
çopolu, Galata LUleciler sokıı.lt No. ı laiye (tarih), AlaEjehir (tarih) 
de kahv~cl Hi\ımet GUner ile Zeynep cid, Aksungur Ahmedili. Alamut 
GUner, Arapcam! Aptü5~eltım sokak (Mükremin Halil Yinanç), A.kmes
No. ı de ·rerzi Esnt Bayrak ile Sal- (Zeki Velilli Togan). Alıleddin 
me Gözdedin, Q.ı.Jata Revani aokak Halci Alıncak (M. I<'ua.t. KöpriilU), 
No. l3 te Hademe Vldaijan ile Hay. Alaeddin Pa~a. Alay (İsmail Hak
ruııi Güreviç, Galata Değirmen şokak kı Uzunçar~ılı). 
No. -; de lşçi Ya.ııar Tok~ozlU ile Azi- Dördüncü fasikiilün fiyatr 1 li-
ze Dündar. Beyoğlu Billur sokak No. radır . ::{. * y. 
14 le Memur F('rlt Dek ile Enise, Ka-
sımpaşa Kuyulu sokak No. 2tS da kıı. GÖKl .. F.Ht.X C.\~rsu • 
sap Naım Yelenel: ile Mer~ em Erdem, Bir kadın cnsusıın. bir l''rıımıız lay-
Galata Mebusun cad. No. 1ti da Sim. yarecislnln pıanlarmı elde etrıı"k için 
şar Feridun Taşkın 

1
1e Naciye Eraoy, giriştlğ'i çol\ heyccnnlı ve nll'l'aklı 

Beyoğlu Lamartin cad. No. 10/ l Rad- sergll.zeştinl anlatan bu 0 st!r, Muallim 
yocu Galip Emiroğlu He Tereza Giriş. Ahn1et Halit Kitapevi tarafından 
Kaııınıpaııa Fırın solrnk ~o 22 de A. neşredilmiştir. Fransa.da başlıynrak 
rabııcı 'l'evfik Wilız ııe Mürilvwt ç .• 1 Afrika çöllerinde devam t•den \'e iıı. 
leli, Bl•yoğlu Ağııhamam No. 51 de sanı merakla, heyecanla takibe nıcc
Metri5r Lasz ıo LzJOS ıle Szecsei Ka.. bur eden bu Pserde (Kadın - erkekı 1 
rola, tjişlı Bay 8ungur sokak No. 101 iki cinsin tıiı birlerine kar>'ı nnsıl c. 
de fen memuru Mmrn.f(er 'T'ezıı.lam ile yun!ar 0)'11Rtlığl çok gü:r.rı anlalılmı • 
Mıie;)'yel Haşal. Beyoğlu Ha~ağa cad. lır. lGO sahife 40 kuruııtur. 
Seıme sokak No. 45 te Balıkçı Sero. * * * 
pe fül ılrı Sivııstt ZHharyadis, Beyoğ- ~İHİRB.\.~ 
lu Taksim Kurdele sokak No. 42 de. Hamdi Varoğıu tarıı.tın<lan tercti-

merkezinde bir muharrlrimizle görü~ k.umamalıdır. • Dun Beyo~Ju haıkevı sporcuları a. 
müş ve muhtelif beden terbiyesi mc- Gizli profesyor il iğe kat 'i ola rasmua atı ... uzrn müsabakaları ya. 
selesi hakkında müh'.m beyanatta rak manj ol"cağım ZI söylemiştim- pıl rıııştır . Teknik net!celer f6yledir: 
bulunmuştur. General beıJen terbiyesi Klüplerln nerelere para sarfede~ .Ru,\anlar ara'Omda: 
mt.ıkellcfıeı1n ln uınumı vaziyetleri cekleri bir talimatname ile tesbit ıuo metre ko~uaa, birinci Sara 
hakkında demi~tlr ki: edilecPktir. (15 saniye>. Hadiye lklııcl, Turan 

- Bugün çalışmakta olan mllkellet Piç bir klüp bu talimatnamenin üçüncü. 
ler altı ay evvelkine nazaran iki mlsh t :ıyin ett'ği şekilden başka para Disk Atma· Birinci Fatma cıt.:Jö) , 
fazladır. Yani ,ı:; bın beden terbivesı 3arfedemiy~cek ve kliiplerin def. ikinci Hadiye, üçüncü Sa:-.. 
mükellefi taaliyct halindec.!•r. Bıll-1" . terl r · t ft' ed'l-'' v • YUks~k Atl"ma.· ''lı·ınc! Fatma , e ı e ış ı 1111?1 zaman, tali "' ~ ,U 

sa rnüesııeselere mensup olan mi; ı.cl. matnamP.nin tayin pttiği mıısrafın ( 1,20), ikincı Hadıye, üc;üncü Feyzan. 
lef ç.ılışmalan g-ittikçc· r;ıha \erimli dışına çrkan klüpler şiddetle ceza. Erkı>kln Arasında: 
bir şekı. almakla ve mUes~cseıer bu ıılndrrılacaktrr. Çekiç Atma: Birinci Diki (25,42), 
işi bentmRemel<t"'dirler. ikinci Al(ı.eddın . üçüncü Mehmet. 

Müeııst:se haricındeki mükellefler, Bu suretle gizli profesyoncll'ğin Uzun Atlama: Birinci Cevat, ı:S,Dl), 
bllıyorsunuz ki her birisı birer !ş gilç önüne geçilebilecektir ikinci Ahmet. UçUncU Remzi. 
.sahibl ..-üçük yurtdaşlardır Bunlar Profesyonel klüp ku~lması işine Bır mil koşu: Birınci Hüseyin 
da yanlarında çalıştrkları ustaları ma gelince, kanunlarnnız buna müsa. 14,57) Hayri, UçllncU Tahsin. 
ni olmadıkça boş zamanlarını fayda. tı:.. Herhangi bir klüp. hükumete B "' 1ı olarak geçirmek ıçin i:ıE'uen terbiye. m~racaat. e~ere~ profesyonel ola. ogazİçİ Gençlik Klübü· 
si çalışmalarına katılmaktadırlar. ~agm1 bıldırebiılr. Fakat bu klüp nün K ongresi 
I<'akal mevsim ve lş icaplarına göre l ru:ıa~~n bir tica r i müessese ol. Yeni ıdare heyeti intihabı ıuzwnu 
bu çıılı:;ımalarm daimi ııun•tte ayn. • ~:!:2 .ıçın ~e~en t.l'rbfyesi müdür_ hAsıl oldu~undan billımum ıtza.ıım 
intizamla cereyan edem!yeceği şüp gu .~le ~~çbır alak~ı kalmaz ve 20.7.941 Pazar gUnü saat 10 da Arna. 
hesizdir Bunun daha muntazam su. 11mator v klıı_oı.erle mlısabaka yapa. vutköy Boğaziçi Gençlik kltibü bina.. 
rette cereyanı için mUkellefleri fazla mıyacagı gıbı, ancak kendi stadın_ smda bulunmaları rica olunur. 

· den · tifad d bili sıkıntıya sokmcyacak şeldlde kanımı 18 e e e r. Boks Maçlan 
tedbirler bulma.ya çalışıyoruz. General Cemil Taner Bursada. Kadıköy halke\inden : 

MeselA çrragını, yahut yanında ça.. yüzme kursunun imtihanlarında. 20 temmuz pazar günü saat 
lışan herhangi bir mükellefi beden bulunduktan sonra tekrar şehrimi_ 16,30 da Fenerıba.hçe stadyomun
terbiyesl yapmaktan meneaen b!r us- ze gelecek ve su sporlan teknik da yapılacak boks maçları da.veti
ta veya patron cezalMdıruacaktır. müşavere heyetinin toplantıların. yelerinin idare memurluğıundaın a-
Bu suretle her mükellefın vazifesini da da bulunacaktır. lmması riea olunur. 
yapması kolaylaşmış olacaktır. =------ -------- - --- - - ---------

Oyuncuların ldUp değiştirmeleri ve Floryad . b. Amerikadan 
ingiltereye 

gizli profesyonclt!ğin önünt> geçilmesi ' a garıp ır 1 

::;~~lre:Rİ hakkında General ;?Öyle de. hırsızhk oldu 
- Oyuncuların kıUp değL1tirmelerı.. 

ne mani olmak, bu suretle Türk spo. 
runıın amatör ruhunu muhafaza et. 
mek i!;ıu hazırlanmakta olan sicıl ta. 
limatnamesile IAzımgelon önıeyıci ted 
birler almacaktrr. ötedenb<'ri söyle. 
diğ'ım gibi herhangi bir klUbUn kira. 
lık oyuncularla zahiri bir muvaffakl.. 
yet kazanması benim nazarımda ha
kiki kazanılmış bir muvaffakiyet .sa.. 
yılmaz. Klüplerlmlzln tam manasile 
amatör olması ve azalarmm dahi spo. 
ru kiralık oyuncu olarak başkam he. 
sabına değil, şahsının sıhhati w mem 
iekete daha faydalı bir unsur olarak 
yetişmesi bakımmdıın yapması lle ha

kiki spor kalkınması mümkün olabt. 

lir. 
Klüptcr, yani klüp idarecileri gizli 

profesyönelciliği fillyatla. teşvik ettilt. 
çe sporu mcn!aal ve kazanç vasıtası 
olarak telfı.kkl eden eşhasa kar,şı oto. 
ritelel'im kaybetmeye daima mahkO.m 
kalacaklardır. 

Bu sebepten klüplerimizın gizli 
profesyonelliği ortal kaldırmak 
için müşterek mesai sartetınelerin_ 
den memnunum. 

Esasen yakmda çıkacak olan 
futbol mıisabaka talimatnamesi ile 
herhangi bir klübe diğer klüpt&n 
gelen bir futbolcunun yeni klübün_ 
de ancak be;i sene çallfJtrktan son. 
ra o kltibü temsil hakkmı haiz ola. 
~ağı ecıası kabul edilmiştir. 

Bir· sporcu evvela sportmen ol. 

Bir çocuk 
Denizd e gar ip bir 
surette boğuldu 

Samayada Aıı Fakı mahalle. 
sinde 29 numarada oura.n maki
nist .\ziz ustanın 16 yaşındaki 
oğlu Turgut Turan. dün öğleden 
sonra Samatyada l\tehmet adın. 
da birisinin sandalını kiralamış" 
denize açılnırştrr. 

100 lira çalan kadın 
altı ay ya tacak 

. Pazar günü Floryada garip 
b.ır. hırsrzhk vakası olmuş, biri
sının 100 lirası çalınrrıtştır: 

Ak!'arayda oturan kunduracı 
Kamil, sekiz ay evvel Hatice a
d~nd~ bir kadınla tanışmış, se. 
vışmıye başlamıştır. 

Kamil pazar günü Hati<!eyi a
larak arkadaşlarından birisi ve 
o~un. kar~sı ile birlikte Floryaya 
gıtmış, bır bahçeye oturarak ic-
miye başlamışlardır. ~ 

Diğer taraftan Kamilin karısı 
Fatma zaten uzun zamandanberi 
kocasından şüphelendiği iç.in sor 
muş. soruşturmuş ve kendisinin 
Halice ile Floryaya gittiğini öğ-
renince, trene . atlıyarak o da 
oraya gitmiştir. Fatma bah~el-eri 
dolaşmış, nihayet kocasını bula. 
bilmi~. İste o zaman kızılca krya
~et kopmuştur. Nihayet işe po.. 
lıs müdahale temiş ve kendileri
ni Bakırköy karakoluna sevkeL 
miştir. Bunlar alay malay Ba
kırköye götüriilürken, Kamilin 
ceketini taşımakta olan Hatice 
cebinden ellilik iki kağıt olmak 
üzere 100 lira aşırmış ve: 

- Ben GOk sıkıştım. Şu eve 
gireyim de. geleyim. diyerek 
lalettayin bir eve girmiştir. Ha
tice çaldığı paraları helanın ta. 
vanma sıkıştırmıı:ı ve Gikmıştır. 

Bundan soın-a karakola gidi
lince, barışılmrş ve Kamil karısı 
ile evine dönünce isi anlı) arak 
polise müracaat etmi$tir . 

Neticede Hatice yakalanarak 
paralar bulunmuş ve hırsız ka
dırı dün cürmü meşhut uçuncü 
sulh ceza mahkenncsi tarafından 
6 ay müddele hcıpse mahkum ve 

1

. 
hemen tevkif olunmuştur. 

GOZ MUTEHASSISI 
Kemal Tarkan 

Paz<1 rdıın oaşka. her "'ÜD 
OOLEDF.N '0:-JRA~ 

Taksım ; K amer Palas 
1 nci kat 

l'clı>fon: 1~SlS 

2 milyon kilo mısır 
gönder ilecek 

Novyork, 15 (A..A.) - Comodity 
Credit Corporation müessesesinin 
bildirdiğine ı;öre. büyük Britanyaya 
2.250.000 kilo mısır gonderllmesi i~in 
son tedbirler alınmıştır. Bu mısır, A. 
merlka hükt'lmetine alt olup icar ve 
iare kanunu mucibince tngiltereye ve. 
rilmektedir. 

Bahriyeye alt levazmıw sevki '-
Çin de miiZa.kereler cereyan etmekte. 
dlr. 

Bir İngiliz devriye 
gimisi battı 

Lorıdra, il'> (A.A.) - Amırallik da. 
i~t Auckland devriye gemlai.nin bat. 

tığınr bildirmiştir. "Auckland,, 1936 
de ikmal edilmiş 1200 ton hacminde 
bir gemiydi. 
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Turgut dolaı-a dolaşa Narlıka
pıda Alinin gazino ... u önüne ka
dar gitmiş ve burada sandalın 
ic;indcn soyunarak denize atla
mıştır. Etrafındakiler çocuğun 
clcnize atladığını, fakat aradan 
bir hayli zaman gec;tiğj halde 
Gık.madığrm görünce telil.~a dü::1-
nıüşler v 0 ~ahildeki ka vrkcılar 
k~uşmuşlardır. An<'.ak · 'J'ui-p;u
dun kurarılması geç kalmıs ve 
c;ocuk deni7.den boğulmmı olarak 
çıkarılmıştır. 

Yapılan tahkikata göre. Tw
~ut denize atlayınca sacları su 
ıcindeki bir knYada bulunan mid 
yeler tarafından tutulmuş ve bu 
suretle boğulmuştur. 

"Vakıt,, Kitabevinin yeni 
neşriyatından bazı ları 

Fiy:ıt ı Kııtıp Yani Mihalldl.s ile Vıınge1iya 
Lu.sl, Kasımpaşa, Mektep sokak No. 
27 de ate::çi Davut Yılmaz ile Hanı
fe Orhun. Feneı llaskoy, Çe~me so. 
kak No. 14 tı> bahçıvan Zlhni Ye..5!!
ta\ la ile Sıdıka Keser, •rakı;inı Aptül
l1ak Hamıt c:ad. No. ı d• oğretmen 

Cilıut Armen ılc Me!O.bat Karhanlar, 
I<"erlkôy Kuyu .wkıık No. 32 de Eı:ınuf 
Baki Balet ile Nazime Bol Arkadi 
Sekuliç ıle Aspasya Samurtanıdis. 

Taksım Harbiye Kara.lwlunda polt.s 
Ali KÖJ{Sııl ııe ümmü Tıılu Kasmıpe. 
şa Kank::ı.rdeş sokak No H de kah- ı 

nı~ ı?dilen bu eser l'eımi usullerle 
canlı mahHildar yarıümağa çalı§an 

bır adamın meraklı ve heyecanlı hıı. 

ya tını, bu nrada genG bu· kı.zr nıı sıl 
kendisıne bağladığını, bu arada geı:;en r ..... J ...... ....t.& ................................ 
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harıkulfı.de vakaları ve maceraları ar-
11 R oman K uponumuz 

!atmaktadır. 25 kuru~tan ibaret olım 
bu k1tab1 herkes merııkla takıp ede- No. : 41 

Hl•rJ,,• kı•ncli hın ıtıuı \ll~.ı ~ - Hlktıycl r - Bf ı.tn 
Sfi'l~i l\.U~l 

'""i S\'\i.)orımı - Roman rH RIJ \!': Bl nç \h 
'?O l>Hı.k C.ozt'le; l ı ll. - 'l\ı<,BtL 1.1 t (; 
~.kcli~ı '\t~h'u .. uıı 1~1• • L~!M - HAKKI L \ IUh l ~ 

veci Husan ile 8ıdıka Adol. 

buir. 5 Ha7jrandı\u ıUbaren tovıanacak 
kuponların her 25 adedıne mukabil v AKIT "\'~KIT OKU\'UCl'Lı\lU Kt'-

~ TUPIUXESt,. ecr1»inden A:;\K UO. 

Sizın gaz.etenizdir. Her ~ ırnm>A Romanının s bUvük for
~ ması hedivc cdllecekt!r. 

arzunuz u yazınız, siz.e 
cevap verecektir 

i . ,....,.,.. ......... ~,.. .............. , 

l ~tindi !!'ulta11 lllt hmetllıı :s•mrn t Dliglıntı - Htl.!\1t l 1~ \ :-.; 
llcııdl kı•rıdiıw 1000 kelinu' •ıt ı.gr.-tid - Fnııı ... ız, :ı ı,itatı• 

Kendi ı.ı·ııdint l 000 kl'limı il!' oğrt•tlr.i - AinuıılC'a klt:.ıh 

lü·ndl keııclinı IOOO 1.cliıııe ll<' oı:';retid - lngillzr.ı• h.ltabı 

\ 1'keri Hamu:1 - ~.\LAH \'.J.'IL" Kll' 
Ha.:1-ıı.t .ıııı bu - Roman - KA!'AN ft,\. i:\J l ~ 
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